Avís legal
La Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) es va constituir el 16 de juliol de 2010. Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número
2648.
A la Fundació li és d’aplicació el que preveu la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques; se subjecta a la legislació de la Generalitat de
Catalunya i a la resta de normes legals i reglamentàries que siguin d’aplicació a aquest tipus de Fundació, i de manera especial, als seus estatuts.
Aquesta Fundació té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat i de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, especialment dels centres de recerca de la
Generalitat, i que tinguin la consideració de poders adjudicadors. A aquests efectes pot assumir encàrrecs per al desenvolupament de programes o actuacions en R+D+I, en el marc d’allò establert a
l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
La finalitat d’aquest avís legal és establir els principis i les condicions de l’accés i l’ús per part dels usuaris al lloc web i els continguts de la Institució CERCA.
Els continguts facilitats al web són gestionats i elaborats per CERCA, llevat de les informacions procedents de fonts externes al mateix lloc web, sobre les quals es farà constar la procedència, el mitjà o
qualsevol altra informació relativa al seu origen. En aquests casos, CERCA no es fa responsable de la inexactitud o la manca d’actualització de la informació d’aquestes fonts externes, atès que la seva
responsabilitat s’estableix únicament en relació amb aquells continguts que provenen de fonts pròpies i degudament identificades amb el seu copyright. CERCA tampoc no es fa responsable de tenir el
seu web actualitzat en tot moment, tot i que farà el possible perquè així sigui.
CERCA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en el seu web o en la seva configuració o presentació.
En accedir a aquest web s’accepta que CERCA no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’esmentat accés o ús de la informació d’aquest web o per l’accés a
altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest web. En tot cas, CERCA no assumeix responsabilitats de les informacions i els continguts aliens als llocs web que no gestioni, als quals
es pugui accedir a través d’enllaços a partir d’aquesta pàgina.
CERCA no es fa responsable de les informacions, les opinions i els conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi a
través del lloc web per mitjà d’enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin en aquest lloc web interconnectat.
Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. CERCA no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del lloc web, que
serà responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi i els utilitzi.
CERCA no es fa responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. En tot cas, portarà a terme
totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de problemes tècnics.
Tots els drets no concedits expressament a l’usuari s’entenen reservats a favor de CERCA.
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