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I.-

Informacions generals sobre Freeangle i el titular del Portal

La web www.freeangle.org, en endavant referida indistintament com a "Portal" o “Freeangle”, és un
portal propietat de l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) que té com a princial
objectiu la posada en circulació de material educatiu destinat principalmet al treball dels Centres
d'Ensenyaments Artístics Europeus, fomentant l'intercanvi d'aquest material entre els professionals
que es dediquen a la docència en el camp dels ensenyaments artístics.
En compliment de l’art. 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç
Electrònic, informem als usuaris que ACEM, titular del domini www.freaangle.org, és una
associació amb seu social a l’Avinguda Drassanes núm.3, 3r pis, de (08001) Barcelona, i CIF
número G60168192, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el
número 13397, secció 1ª.
Qualsevol usuari del Portal pot posar-se en contacte amb ACEM mitjançant l’enviament d’un
correu electrònic a l’adreça acem@acem.cat o via telefònica trucant al número 934817251
II.-

Condicions generals d’Ús del Portal

1.- Objecte
Freeangle ofereix un servei destinat a facilitar l'intercanvi d'obres inteŀlectuals, principalment obres
musicals i partitures, adreçat a professors d'ensenyaments artístics, compositors, musicòlegs, gestors
i totes aquelles persones (en endavant, col·lectivament referides com “la Comunitat”) que dins del
sector de l’educació comparteixen materials didàctics, aspectes teòrics, experiències, idees i
projectes, per tal d'aprendre i enriquir el seu vagatge professional i millorar la vivència i
aprenentatge dels seus alumnes.
2.- Usuari
2.1.- Acceptació general de les Condicions d’Ús
Freeangle facilita l’accés i la utilització d’uns serveis i continguts que són posats a disposició dels
usuaris, en part per ACEM i en part per tercers.
L’accés i utilització del Portal Freeangle per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari i
implica l’acceptació per aquest, sense reserves, de cada una de les condicions incloses en aquest
AVÍS LEGAL. És, per tant, necessari que es llegeixin les presents Condicions atentament i, en cas
de no acceptar-les, caldrà que l’Usuari s’abstingui d’accedir i navegar en aquest Portal i d’utilitzar
qualsevol dels seus continguts, productes i serveis.

L’accés i navegació per aquest Portal és responsabilitat exclusiva de l’Usuari i aquesta
responsabilitat s’estén al registre necessari pera accedir a determinats serveis o continguts. Veure
Responsabilitats i Garanties de l'Usuari .Amb aquest registre, l’Usuari serà responsable d’aportar
informació veraç i lícita i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis disponibles a
través del Portal.
2.2.- Prohibicions
Els Usuaris del Portal només estan autoritzats a accedir-hi i utilitzar-ne els seus serveis i continguts
segons el clausulat de les presents Condicions. Les presents Condicions imposen a l’Usuari, en
particular, les següents prohibicions:
No es pot distribuir ni explotar el material posat a l’abast de tothom en el Portal Freeangle per cap
mitjà aliè al propi Portal si no és sota el compliment estricte de les condicions legals i contractuals
aplicables tant als continguts i elements configuratius del Portal com a les obres publicades i
subjectes a les pertinents llicències.
En cap cas es poden explotar les publicacions de la secció notícies d’aquest Portal sense el
consentiment exprés dels respectius titulars de drets.
En cap cas es pot alterar o modificar, ni en part ni en la seva totalitat, els continguts i serveis de
Freeangle més enllà dels casos expressament previstos en les presents Condicions i llicències
corresponents.
Resten rigurosament prohibits els següents usos comercials del Portal Freeangle sense l’autorització
prèvia i per escrit de l'ACEM:
a) La venda d'accés al Servei de Freeangle i/o la promoció del Portal per qualsevol mitjà
amb finalitats lucratives
b) La venda de qualsevol tipus de productes o serveis mitjançant actes de publicitat,
patrocinis, promocions i qualsevol altra acció de tipus comercial, directa o indirecta, que
s'efectui des del Portal Freeangle.
Els usos comercials prohibits no inclouen el manteniment d'un compte a Freeangle, des del qual es
pot promoure la pròpia activitat professional, sempre que aquesta activitat professional estigui
relacionada amb la docència i l’ensenyament artístic fomentat des del Portal i sempre que dita
promoció no impliqui directament la venda o arrendament de productes i/o serveis propis o aliens
de cap tipus ni incorpori cap mena d’actes de publicitat de serveis i/o productes aliens.
2.3.- Ús de cercadors
Els usuaris es comprometen a no utilitzar o interactuar en el Portal mitjançant cap sistema d’accés
automàtic tipus rootkits o similars. No obstant això, el Portal permet als operadors de cerca públics
la utilització de motors de cerca destinats a copiar materials del portal amb l'únic propòsit de crear
índexs de cerca dels materials disponibles. L'ACEM es reserva el dret de revocar aquestes
excepcions de forma general o en casos específics. L'Usuari es compromet a no recollir o
emmagatzemar qualsevol informació d'identificació personal, inclosos noms de compte, des del
Portal, ni utilitzar els sistemes de comunicació proporcionats pel Portal (per exemple, comentaris, email) per a qualsevol propòsit comercial, directe o indirecte.

3.- Propietat Intel·lectual i Industrial
3.1.- Els elements configuratius del Portal
El disseny i el codi font de la web, el logotip, la marca“Freeangle”, el domini “freeangle.org” i els
continguts explicatius del Portal són propietat de l'ACEM i estan subjectes als corresponents drets
de propietat industrial i intel·lectual. Per tant, qualsevol acte d’explotació dels mateixos, fora dels
usos expressament autoritzats pel titular i els casos permesos per la normativa aplicable, requereix
el consentiment exprés i per escrit d’ACEM.
3.2.- Intercanvi d’obres i coneixements
L’intercanvi d’obres intel·lectuals amb finalitats educatives que es promou en el marc d’aquest
Portal, s’ha de fer sota l’estricta observança de les disposicions legals aplicables a la Propietat
Intel·lectual. Per tal que això sigui possible és precís que les obres posades a disposició de la
Comunitat per part de l’Usuari, les quals seran objecte d’intercanvi i transformació, siguin creacions
originals seves o bé estiguin lliures de drets o no estiguin subjectes a una reserva dels drets
d’explotació(©) que sigui incompatible amb la reproducció, la comunicació pública (inclosa la
comunicació pública interactiva) i la transformació (successives adaptacions, arranjaments, etc… )
de l’obra original pels Usuaris del Portal, de forma que aquests actes siguin actes permesos o
consentits per a tota la Comunitat. Així mateix, caldrà que es respectin els drets morals dels autors,
així com qualsevol limitació o condició imposada per la llicència corresponent i per la Llei de
Propietat Intel·lectual.
D’acord amb això, la posada a disposició en el Portal de qualsevol obra per part d’un Usuari de
Freeangle requerirà que aquest Usuari, sota la seva responsabilitat, s’asseguri de que es compleix
alguna de les següents condicions:
a) que l’obra original ha entrat en el domini públic per transcurs del termini legal de
protecció;
b) que l’obra és una creació original seva i l’usuari, en tant que autor de la mateixa, permet
a qualsevol tercer i sense límits temporals ni geogràfics la reproducció, comunicació
pública i la seva transformació, així com aquests mateixos actes d’explotació respecte de
les obres derivades resultants dels arranjaments o modificacions; o bé,
c) que l’obra està adscrita a una llicència d’ús lliure o a una llicència que permet la seva
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense restriccions de tipus
territorial ni temporal i que és compatible amb la publicació de les obres derivades
resultants sota una llicència Creative Commons o similar.

En el supòsit c), l’Usuari publicant haurà d’aportar la llicència corresponent per poder posar a
disposició del públic qualsevol obra de tercers que no hagi entrat en el domini públic.
Fora d’aquests casos, només està permesa la utilització d’obres de tercers dins el límit i el context
del dret de cita regulat a l’article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual.
Amb l'objectiu de fomentar i consolidar la Comunitat, Freeangle complementa la seva activitat amb
la possibilitat de publicar articles i notícies relacionades amb els ensenyaments artístics.

Aquests articles han de ser creació original de l’Usuari i no subjectes a cap cessió de drets a favor
de tercers, o si són de tercers, hauran d’haver entrat en el domini públic, o tenir el permís de l'autor
per a la seva reproducció i comunicació pública a través d’internet. Caldrà respectar l'articulat del
dret a cita previst a la Llei de Propietat Inte
ŀlectual per a
fins docents, d’investigació o per a la
il·lustració de l’ensenyament
3.3. Usos permesos de les obres derivades disponibles a Freeangle
Totes les obres derivades d’obres accessibles i intercanviades des d’aquest Portal, a partir de la seva
publicació a Freeangle i excepte allà on s’indiqui el contrari, es publicaran sota alguna de les
llicències Creative Commons.
L’ús de les obres accessibles des de Freeangle es farà sempre respectant els drets morals de l’autor i
dins els límits establerts per la pròpia llicència i la Llei de Propietat Intel·lectual.
En el cas que un Usuari identifiqui algun contingut l’ús del qual no és autoritzat ho haurà de
comunicar a l’ACEM (acem@acem.cat) qui, un cop revisada la veracitat de la comunicació,
n’eliminarà l’accés.
4.- Responsabilitats
4.1.- Virus i danys informàtics: ACEM no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol
naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu, errades tècniques, inexactituds o errades
tipogràfiques, errades o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del Portal o la
transmissió de virus, programes o arxius que puguin danyar els continguts malgrat haver adoptat
totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.
La descàrrega de qualsevol material d’aquest Portal es realitza sota la pròpia responsabilitat i risc de
l’Usuari, qui accepta ser l’únic responsable dels eventuals danys o pèrdua de dades que es puguin
produir en el seu sistema informàtic com a conseqüència de les descàrregues que ell faci.
4.2.- Enllaços: Aquest Portal conté enllaços o hiperenllaços que permeten l’accés a pàgines web o
portals que apartanyen i/o són gestionats per tercers sobre els quals ACEM ni és titular ni té ni
exerceix cap tipus de control i, per tant, no li correspon ni assumeix cap responsabilitat ni directa ni
subsidiària sobre aquestes pàgines web o portals. Si l’Usuari decideix visitar aquests portals, ho fa
sota el seu propi i exclusiu risc i responsabilitat. L’Usuari és l’unic responsable del compliment de
les condicions legals i les polítiques de privacitat dels portals de tercers als quals hagi accedit des
del portal Freeangle, restant ACEM eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de
tota mena que es puguin derivar de l’us de pàgines web o portals aliens. L'Usuari es compromet a
comunicar ACEM (acem@acem.cat) qualsevol ús il·lícit o fraudulent de continguts per part de
tercers en pàgines web o portals enllaçats des del Portal Freeangle.
ACEM autoritza l’establiment per part de tercers/Usuaris d’enllaços i hiperenllaços al portal
Freeangle, sempre que aquests enllaços siguin coherents amb la finalitat no comercial, divulgativa i
educativa d’aquest Portal. En tot cas, els enllaços establerts per tercers hauran de permetre
reconèixer als Usuaris que estan accedint al Portal Freeangle, respectant els “frames” i signes
identificatius i distintius d’aquest Portal i fent visible necessàriament en el seu navegador l’URL
corresponent a Freeangle. La pàgina web del tercer on s’estableixi l’enllaç cap a Freeangle no
contindrà informacions o continguts il·lícits ni vulneradors de drets de tercers. L’establiment
d’enllaços al Portal Freeangle per part de tercers no implica l’existència de cap mena d’associació
ni vincle laboral, professional o mercantil ni de cap altra mena amb ACEM, ni tampoc implica
l’acceptació i aprovació per part d’ACEM dels seus continguts, productes o serveis.

4.3.- Opinions i manifestacions de tercers: ACEM no serà responsable en cap cas, ni de forma
directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de
qualsevol tipus que es difongui, publiqui o transmeti a través del Portal procedent de fonts externes.
4.4.- Càrrega de continguts a Freeangle: Veure Condicions de Responsabilitat aplicables als
Usuaris dels Serveis de Freeangle.
5.- Política de Privacitat
5.1.- Recollida de dades/ formularis
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser
facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic s'inclouran als nostres fitxers de
dades personals, la responsable i titular dels quals és ACEM. Així mateix, quan una persona
emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament
o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza l’ACEM i dona el seu
consentiment exprés per a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i
totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o
serveis que s'ofereixen en aquest Portal, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i
accepta les condicions del tractament expressades a continuació.
Així mateix, informem que totes les dades, exceptuant aquelles que els usuaris hagin volgut i
consentit lliurement i expressament publicar en aquest portal, seran tractades amb la màxima
confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que
els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció
de Dades.
ACEM no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari
pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.
5.2. Finalitats del tractament
Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat
amb la qual es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual
han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, en els
pertinents formularis indiquem quines dades són absolutament necessàries per a poder portar a
terme els serveis que li oferim.
Per poder registrar-se i crear un compte que doni accés a determinats serveis i continguts d’aquest
Portal, es considerarà necessari emplenar els camps indicats de cada formulari, per a la qual cosa
l'Usuari haurà de facilitar dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic
responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a l’ACEM o a qualsevol
tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o
amb dades de tercers.
El Portal Freeangle obté les dades personals de l'Usuari mitjançant la recepció de diversos
formularis i per mitjà del correu electrònicacem@acem.cat, amb les finalitats següents:
- Mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació
- Notificació d’incidències als usuaris registrats

- Estadístiques internes d’ús del portal per a la millora del servei
- Enviament de butlletí informatiu sobre novetats del servei
- Enviar informació per correu postal i/o electrònic sobre serveis o activitats de l’ACEM en
relació amb les seves competències
- Enviar qüestionaris de resposta voluntària, per mitjans tradicionals i/o elcetrònics, sobre el
nivell de satisfacció referida a la qualitat del servei, a fi de oder-lo ampliar i millorar si és el cas.
ACEM es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes
persones als seus fitxers.
5.3.- Cessió i comunicació de les dades a tercers
En tant que les dades facilitades per l’Usuari no siguin publicades voluntàriament al portal
Freeangle, seran tractades confidencialment i utilitzades exclusivament en l'àmbit intern i per a les
finalitats indicades, de manera que no es cediran ni comunicaran a cap tercer, llevat que l'Usuari ho
autoritzi expressament i en els casos previstos legalment.
Mitjançant l'acceptació d'aquesta clàusula, es dóna per informat del que es disposa en l'article 27 de
la LOPD, relatiu a la comunicació de la primera cessió de dades.
L'Usuari registrat consenteix que, en formar part de la Comunitat Freeangle, les seves dades
identificatives i la imatge, i totes les dades que voluntàriament afegeixi al seu perfil, siguin
accessibles per a tots els membres de la Comunitat, si bé tots estan subjectes al compliment de la
normativa que el regula.
L'acceptació de l'usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta
en aquest paràgraf sempre té caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que
disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
Si bé l’ACEM posa a disposició de l'Usuari diferents opcions de promoció professional, ho fa sota
l'exclusiva responsabilitat de l’Usuari, de manera que ACEM queda eximida de qualsevol
responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. Queda
expressament prohibit la utilització del Portal Freeangle per a l'enviament massiu de missatges per
part dels usuaris o el seu tractament comercial.
En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç
electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic
que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que
l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de privacitat, implica la seva autorització expressa
per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a
l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà
del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions
que hi ha a cada enviament.
5.4.- Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari
L'Usuari té dret a accedir a la informació recopilada en els fitxers de l’ACEM, rectificar-la si és
errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a
Associació Catalana d’Escoles de Música, Avinguda Drassanes 3, 3r 08001 Barcelona.

Per tal de mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari haurà d’informar ACEM sempre que
hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, ACEM no respón de la veracitat de les dades.
Si l’Usuari no cancel·la expressament les seves dades personals dels fitxers. (Veure Baixa del
Compte), es considerarà que continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la
finalitat amb què es van obtenir fins queACEM consideri oportú cancel·lar-les.
5.5.- Utilització de Cookies
Freeangle utilitza cookies quan els usuaris naveguen per les diferents pantalles i pàgines del Portal.
Aquestes cookies són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades
contingudes al disc ni els arxius creats per altres proveïdors. L’us de cookies té com a finalitat
reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat.
Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data,
freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en el Portal i calcular el nombre de
visites, de manera que la pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant
això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu
programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els
avantatges de la personalització.
6.-Llei aplicable
Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual
queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest Portal.
Els Usuaris del Portal, manifesten conèixer les normatives sobrepropietat intelectual, les quals són
especialment aplicables a l’objecte i continguts d’aquest Portal.
7.- Revisió i actualització dels continguts i les condicions de Freeangle
ACEM es reserva el dret de revisar i modificar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense
previ avís, tant la presentació i les prestacions del Portal comlesCondicions Generals d’Us del
Portal i del Servei Freeangle i la Política de Privacitatd’acord amb el seu criteri o com a
conseqüència de canvis legislatius, jurisprudencials o de política d’empresa. Qualsevol modificació
d’aquestes condicions serà automàticament aplicable des de l’instant de la seva publicació en el
Portal i invalidarà les versions anteriors, per la qual cosa l’Usuari està obligat a llegir-les cada
vegada que accedeixi i faci ús dels seus continguts i serveis.

III.-

Funcionament i Condicions dels Serveis oferts al portal freeangle

1.-Registre dels Usuaris. Comptes del Portal Freeangle.
Per poder accedir a alguns continguts i serveis i interacccionar dins el Portal, l'Usuari haurà de
crear un compte [link al formulari de registre]. Està permès un sol compte per Usuari i cap usuari
pot accedir al sistema mitjançant la utilització del compte d'un altre Usuari sense la seva
autorització expressa. L'Usuari registrat és el responsable final de les activitats que es portin a terme
amb el seu compte.
El Portal ofereix tres tipus d’accés gratuït segons el tipus de serveis al que es vol accedir.

“Usuari Anònim”. No necessita registre i, per tant, el Portal no demarà cap tipus de dades
personals. Aquest tipus d'usuari pot accedir a tots els continguts i informacions del Portal sense
possibilitat de descarregar o carregar material i tampoc d'escriure comentaris. Els usuaris anònims
no poden desacarregar ni pujar cap tipus d'arxius, així com tampoc fer cap tipus de comunicació
pública al Portal, inclòs en el cas que per un error de funcionament o disseny el Portal ho permeti.
En el cas que es detecti aquesta possibilitat /l’Usuari ho ha de comunicar a l'ACEM al correu
acem@acem.cat.
Compte “Usuari Bàsic”. El registre com a Usuari Bàsic dóna dret a interactuar usant els diferents
serveis del Portal amb la única limitació que no permet la publicació de continguts. L'usuari
registrat com a Usuari Bàsic pot beneficiar-se de la visualització i descàrrega de continguts així com
d'interactuar amb la resta d'usuaris a partir dels diferents serveis que el portal posa adisposició de la
Comunitat:comentar, valorar i puntuarles diferents obres, recomanar continguts, contactar amb la
resta d'usuaris i, en general, totes aquelles accions que no comportin pujar arxius de contingut al
Portal o bé fer difusió de les pròpies activitats professionals. Per registrar-se com a Usuari cal un
nom d'usuari i un correu electrònic que no es fa públic. .[vincle directe al Formulari de RegistreCompte Usuari + Política privacitat]
Compte “Usuari Autor”.El registre com a Autor dóna accés total als serveis del Portal. Per
registrar-se com a Autor cal estar prèviament registrat com a Usuari. El compte Autor afegeix a les
prestacions del compte d'Usuari Bàsic la possibilitat de publicar qualsevol tipus d'arxiu dins els
previstos en aquestes condicions del servei,sempre i quan els continguts no estiguin protegits per
una reserva de drets incompatible amb les finalitats que promou aquest Portal, d’intercanviar
coneixements i recursos intel·lectuals mitjançant la creació d’obres derivades i la seva posada a
disposició en benefici de la Comunitat per a l’enriquiment de l’activitat docent i educativa (Veu
Condicions Generals d’us. Propietat Intel·lectual). El Portal dóna diverses opcions per publicar
material sota llicències Creative Commons.
Els usuaris “Autor” es registren complimentant una fitxa on han de constar el nom i els cognoms
com a dades de tipus obligatori, i determinades dades de tipus opcional, com la seva biografia (el
compte Autor permet l’ús de pseudònims).[vincle directe al Formulari de Registre-Compte Usuari
+ Política privacitat]
2.- Dades personals dels Usuaris registrats
Els Usuaris registrats resten subjectes a les condicions generals de la Política de Privacitat d’aquest
Portal (Veure Política de Privacitat) i, a més a més, a les següents condicions específiques
aplicables a partir del moment del registre:
Les dades de la fitxa Autor són públiques amb el consentiment exprés que atorga l’Usuari en el
moment de crear el seu compte. Si l’usuari vol evitar la comunicació pública d’alguna de les dades
requrides a la fitxa autor ha de deixar el camp en blanc.
Tots els usuaris registrats han de proporcionar dades verídiques en el moment d'omplir el formulari
de registre sens perjudici de la possibilitat d’utilitzar un pseudònim de cara a tercers. L'ACEM
podrà bloquejar un compte, sense avís previ, en el moment en que es detecti alguna dada no
verídica. En el cas que a requeriment de l'administrador un usuari no actualitzi el seu compte amb
les dades correctes en el termini de 48 hores, el comte serà cancelat i donat de baixa, sense dret a
rebre per part de l’usuari cap tipus de compensació. L’ACEM conservarà en aquest cas les dades i
arxius necessàris per a la seva utilització en cas de litigi davant els tribunals competents.

L'usuari registrat és responsable de l'activitat que es genera des del seu compte i ha de mantenir la
contrasenya del compte en lloc segur. En el cas que un usuari registrat detecti un ús fraudulent del
seu compte, ho haurà de notificar de forma immediata i per escrit a l'ACEM, a l’adreça
acem@acem.cat.
L'ACEM no es fa responsable de les pèrdues o alteracions de continguts causades per l'ús no
autoritzat que es pugui fer del compte d'un Usuari registrat.
3.- Entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual
Els Usuaris amb compte d’Autor declaren en el moment de registrar-se no estar adherits o vinculats
a cap entitat col·lectiva de drets de propietat intel·lectual que per contracte o conforme als estatuts
de l’entitat l’impedeixi gestionar directament els seus drets sobre les obres que posen a disposició
de Freeangle.
Així mateix, els Usuaris amb compte d’Autor que publiquen obres derivadesdeclaren en el moment
de registrar-se que les obres originals es troben al domini públic o bé estan subjectes a una llicència
compatible amb la reproducció, transformació i comunicació pública interactiva d’aquesta obra en
el Portal Freeangle, un cop adaptada, modificada o sotmesa a successius arrenjaments, i queni
l’obra original ni l’obra derivada de la qual l’Usuari n’és l’autor, no formen part del repertori de cap
entitat de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual que impedeixi o limiti la realització
dels esmentats actes d’explotació de forma gratuïta i il·limitada.
En concret, tots aquells Usuaris Autors que siguin socis de la Societat General d’Autors i Editors
(SGAE), declaren sota la seva responsabilitat que en base als estatuts de la SGAE, s’han acollit a les
autoritzacions singulars i que disposen de les autoritzacions corresponents o estan facultats per
gestionar directament les obres que posen a disposició de Freeangle.
5.- Ús dels Continguts de Freeangle
A més de les Condicions generals d’Ús del Portal, la utilització dels Contingutsi Serveis de
Freeangle està subjecta específicamenti addicionalment a les següents condicions i restriccions:
5.1.-Els continguts carregats pels Usuaris del Portal no passen cap tipus de filtre i es publiquen
directament segons el criteridels Usuaris registrats, restant subjectes a les presents condicions i a les
disposicions legals i contractuals aplicables. Tots els Usuaris registrats poden accedir a la seva
informació personal i als continguts del Portal amb la sola limitació d'allò que es preveu en
aquestes condicions del servei, i seguint els processos i les funcions que preveu el Portal per a cada
opció. Els Usuaris es comprometen a descarregar única i exclusivament la informació i els
continguts respecte dels quals existeixi en el Portal un enllaç específic per executar la descàrrega.
Com a Usuari només podrà utilitzar el materialdel Portal d’acord amb les condicions de les
llicències previstes per a cada contingut.
5.2.- Els Usuaris es comprometen a no eludir, desactivar o interferir en la seguretat relacionada amb
les característiques del servei o característiques que impedeixin o limitin l'ús o còpia de qualsevol
contingut, així com d'aquelles funcionalitats que imposen limitacions en l'ús del Servei o contingut
del Portal.
5.3.-Els Usuaris amb dret a publicació de contingut, declaren que disposen de tots els permisos
legals necessaris per reproduir i posar a disposició pública aquests continguts i que l’ús dels
mateixos en el marc del Portal Freeangle no està prohibit ni vulnera drets de tercers titulars sobre
dits continguts. A aquests efectes, s’entén per “continguts” tots aquells escrits accessibles

públicament que pugin contenir obres, dades i informacions protegides per les lleis de la propietat
intel·lectual, dels drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatgei la protecció de dades de caràcter
personal.
6.-Responsabilitats i Garanties de l’Usuari registrat
6.1.- Format.Els Usuaris titulars d’un compte “Autor” poden pujar arxius de continguts a Freeangle
amb format .doc, .pdf, .mus. L’usuari és el responsable final i únic del contingut dels arxius així
com també del compliment de les condicions aplicables a l’ús d’aquests formats.
6.2.- Drets de Propietat Intel·lectual. Els Usuaris titulars d’un compte Autoramb permisos per
pujar arxius són alhora els responsables finals del seu contingut i les conseqüències legals que la
comunicació pública d’aquests continguts puguin tenir.
L’intercanvi d’obres intel·lectuals amb finalitats educatives que es promou en el marc d’aquest
Portal s’ha de fer sota l’estricta observança de les disposicions legals aplicables a la Propietat
Intel·lectual. Per tal que això sigui possible és precís que les obres posades a disposició de la
Comunitat per part de l’Usuari registrat, les quals seran objecte d’intercanvi (reproducció,
comunicació pública) i transformació, siguin creacions originals seves o bé estiguin lliures de drets
ono estiguin subjectes a una reserva dels drets d’explotació(©) que pugui ser incompatible amb la
reproducció, la comunicació pública (inclosa la comunicació pública interactiva) i la transformació
(successives adaptacions, arranjaments, etc… ) de l’obra original pels Usuaris del Portal, de forma
que aquests actes siguin actes permesos o consentits per a tota la Comunitat. Així mateix, caldrà
que es respectin els drets morals dels autors, així com qualsevol limitació o condició imposada per
la llicència corresponent i per la Llei de Propietat Intel·lectual.
D’acord amb això, la posada a disposició en el Portal de qualsevol obra per part d’un Usuari de
Freeangle amb compte d’Autor, requerirà que aquest Usuari, sota la seva responsabilitat, s’asseguri
de que es compleix alguna de les següents condicions:
a) que l’obra original ha entrat en el domini públic per transcurs del termini legal de
protecció;
b) que l’obra és una creació original seva i l’Usuari-autor, en tant que autor de la mateixa,
permet a qualsevol tercer i sense límits temporals ni geogràfics la reproducció,
comunicació pública, i la seva transformació, així com aquests mateixos actes
d’explotació respecte de les obres derivades resultants dels arrenjaments o modificacions
efectuats per tercers; o bé,
c) que l’obra està adscrita a una llicència d’ús lliure o a una llicència que permet la seva
reproducció, comunicació pública i transformació sense restriccions de tipus territorial ni
temporal i que és compatible amb la publicació de les obres derivades resultants sota una
llicència Creative Commons o similar.
En el supòsit c), l’Usuari publicant haurà d’aportar la llicència corresponent per poder posar a
disposició del públic qualsevol obra de tercers que no hagi entrat en el domini públic.
Fora d’aquests casos, només està permesa la utilització d’obres de tercers dins el límit i el context
del dret de cita regulat a l’article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual:
Totes les obres derivades d’obres accessibles i intercanviades des d’aquest Portal, a partir de la
seva publicació a Freeangle i excepte allà on s’indiqui el contrari, es publicaran sota alguna de les
llicències Creative Commons .

En qualsevol cas l’ús de les obres accessibles des de Freeangle es farà sempre respectant els drets
morals de l’autor i dins els límits establerts per la pròpia llicència i la Llei de Propietat Intel·lectual.
En el cas que un Usuari identifiqui algun contingut l’ús del qual no és autoritzat ho haurà de
comunicar a l’ACEM (acem@acem.cat) qui, un cop revisada la veracitat de la comunicació,
n’eliminarà l’accés.
Els Usuaris amb compte ”Autor” declaren i garanteixen que estan en possessió o bé són
responsables de les llicències, drets, consentiments i permisos necessaris per fer públics els
continguts que posen a disposició de Freeangle per a la seva publicació en l’apartat “Notícies” del
Portal, i que no vulneren cap article de la Llei de Propietat Intel·lectual així com tampoc cap tipus
de secret comercial, patents, drets de marques o altres drets de tercersi que estan autoritzats per
procedir directament a la reproducció i comunicació pública (inclosa la comunicació pública
interactiva a través d’internet) dels continguts que publiquinn.
Els Usuaris amb compte “Autor” no cedeixen, pel fet de la publicació d’obres seves al Portal
Freeangle, cap dels seus drets a l’Associació Catalana d’Escoles de Música. Les obres intel·lectuals
publicades al portal Freeangle estan supeditades a les llicències que els autors els atorguin. Les
obres subjectes a una reserva generaldels drets d’explotació a favor del seu titularno poden ser
publicades en aquest portal més enllà del límit del dret de cita i la resta de límits i excepcions
establerts a la Llei de Propietat Intel·lectual. L’Usuari és reponsable d’acreditar les llicències de les
obres publicades quan sigui requerit per ACEM a dit efecte.
La desaparició d’uncontingut o el seu esborrat per part de l’Usuari Autor que l’ha fet públic no
impedirà els Usuaris que ja han descarregat el material a continuar-ne el seu ús en base a les
llicències atorgades inicialment. La revocació o limitació d’una llicència creative commons no
anul·larà ni invalidarà els usos anteriors efectuats per qualsevol Usuari en base a la llicència
revocada o limitada. Els Usuaris amb compte “Autor” autoritzen la resta d’usuaris a descarregar-se
el material del Portal en base a les condicions referides a la llicència corresponent.
L’ACEM, no es fa responsable de la legalitat dels arxius i contingut enviats al Portal per qualsevol
Usuari, nide cap opinió, recomanació o consell expressats en els arxius o continguts. L’ACEM no
permet activitats infractores de drets d'autor i la violació dels drets de propietat intel lectual en el
marc del Portal. L'ACEM podrà eliminar sense previ avísqualsevol material o contingut si té
coneixement de que infringeix els drets de propietat intel.lectual o qualsevol altre dret de tercers
6.3.- Declaració de responsabilitats i garanties de l’Usuari registrat que carrega / publica i comunica
continguts a través de Freeangle. Prohibicions.En carregar un arxiu al Portal Freeangle, l’Usuari
manifiesta la seva conformitat a la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació
per part de tercers de qualsevol informació, programa informàtici restants continguts de l’arxiu,
assumint en tot moment la plena responsabilitat legal de tots els arxius que carregui. Així mateix,
l’Usuari és responsable de les seves comunicacions a través d’aquest Portal. Quan accedeix i
utilitzaaquest Portal, l’Usuari no pot, sota cap concepte, realitzar cap de les següents accions:

a) Publicar, anunciar, distribuir o difondre cap material o informació perjudicial,
difamatori, infractor, obscè o il·lícit;
b) Utilitzar el portalper amenaçar, asetjar o vulnerar de qualsevol maneradrets i
interessos legítims de tercers (inclusiu, sense caràcter limitatiu, els drets a l’honor, la
privacitat i la pròpia imatge);

c) Interceptar o intentar interceptar correu electrònic;
d) Carregar arxius que continguin programes informàtics o altres materials que estiguin
protegits por les lleis de propietat intel·lectual, protecció de dades, o protecció del
dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge, a menys que ostenti la titularitat o
tingui elspermissos per utilitzar i difondre aquests programes o materials;
e) Carregar arxius que continguin virus o dades fraudulentes;
f) Esborrar qualsevol atribuciód’autoria, avisos legals o designacions de propietat o
signes distintius;
g) Falsificar l’origen o la font de programes informàtics o altres materials continguts en
els arxius carregats;
h) Carregar un arxiudescarregat d’un altre lloc web quan tingui coneixement (o
raonablement hauria de tindre’l) de que no el pot difondre a través d’aquest Portal;
6.4.- Baixa del compte
L’ACEM podrà en qualsevol moment, sense previ avís i en base a la seva total discreció, eliminar
arxius o continguts i / o cancel·lar un compte d'usuari que no respecti el clausulat de les presents
condicions i, en qualsevol cas, si considera que l’ús del servei és improcedent, no és adequat i/o
vulnera drets de propietat intel·lectual.
7.- Exoneració de responsabilitats i garanties
Addicionalment al què estableix l’epígraf II: 4 de les Condicions generals d’Ús :
7.1.- L’ACEM no serà part ni es fa responsable del control de les transaccions entre usuaris i
proveïdors de productes o serveis que accedeixin al Portal com a usuaris. L’ACEM no es fa
responsable dels acords econòmics als que arribin els usuaris entre ells i que tinguin com a origen
una obra accessible des del Portal Freeangle. Els usuaris són responsables de les relacions
comercials que entre ells estableixin a partir del material publicat a Freeangle. En cap cas l’ACEM
participa ni té cap tipus de vincle legal amb aquestes relacions comercials.
7.2.- El Servei és controlat i ofert per ACEM des dels seus servidors ubicats a Barcelona. L’ACEM
no garanteix que el Servei sigui apropiat o disponible des d’altres països o ubicacions. Aquells que
accedeixin o utilitzin el servei des d’altres ubicacions ho fan per voluntat pròpia i són responsables
de complir amb la legislació aplicable amb total indemnitat per a l’ACEM.

