Condicions generals d’ús del web acticlic.cat
Identitat del titular del web
Acticlic.cat (www.acticlic.cat) és un web de l’empresa Acticlic Enginyeria SC Professional,
entitat amb domicili al carrer Príncep de Viana núm. 41, 25004 Lleida, i CIF J25457656, inscrita
en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 1.200, secció 8, Foli 220, Full núm. L-23.894, inscripció
3a (www.acticlic.cat).
Per a qualsevol consulta o suggeriment, podeu contactar-hi en el correu electrònic
info@acticlic.cat o al telèfon 973 831923.

Acceptació de les condicions d’ús
Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquest web que Acticlic Enginyeria
posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del web per una tercera persona
atribueix a aquesta la condició d’usuari i suposa la seva plena acceptació de totes i cadascuna
de les condicions que s’incorporen a aquest avís legal.
A través del web, Acticlic Enginyeria pot oferir serveis o productes sotmesos a unes condicions
particulars pròpies, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents
condicions, i sobre les quals informarà l’usuari en cada cas concret.

Codi de client, contrasenya i seguretat del usuari
Els usuaris del web acticlic.cat han d'estar autoritzats per l’empresa Acticlic Enginyeria, i
disposar de codi de client i contrasenya.
L'usuari haurà de notificar d'immediat a Acticlic Enginyeria de qualsevol ús no autoritzat del seu
codi de client i contrasenya o bé de qualsevol altra infracció de la seguretat.
Acticlic Enginyeria no serà responsable de cap tipus de pèrdua o perjudici per part de l'usuari
com a resultat de la utilització del seu codi i contrasenya per part d’una altra persona, ja sigui
amb o sense el seu coneixement.
L'usuari serà responsable de les pèrdues que puguin suposar a Acticlic Enginyeria la utilització
del seu codi de client i contrasenya per part d’un altre usuari no autoritzat.
Acticlic Enginyeria es reserva el dret a suspendre o requerir a l’usuari la modificació de
qualsevol nom d’usuari i/o contrasenya d’accés al Servei per qualsevol motiu i, en especial, si
en qualsevol moment es considera que hi ha o és possible que hi hagi una fallada en la
seguretat.

Ús correcte del web
L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei,
les condicions presents, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari s’obliga a no
utilitzar el web o els serveis que presta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut
del present avís legal, lesius als interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol manera,
puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne el gaudi normal a
altres usuaris.
L’usuari també es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol
altra manera, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que es
trobin en el web acticlic.cat. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no obstaculitzar
l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través
dels quals Acticlic Enginyeria presta el servei, i a no realitzar accions que facin malbé,
interrompin o generin errors en els esmentats sistemes. L’usuari es compromet a no introduir

programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o cap altre dispositiu lògic o
seqüència de caràcters que causin, o siguin susceptibles de causar, qualsevol tipus d’alteració
en els sistemes informàtics d’Acticlic Enginyeria o de tercers.

Propietat intel·lectual i industrial
El contingut del web acticlic.cat és propietat d'Acticlic Enginyeria SC Professional i està protegit
per les lleis internacionals del copyright, patents i marques. L’usuari pot veure, imprimir o
descarregar qualsevol contingut dels serveis només per a l'ús autoritzat per Acticlic Enginyeria,
i mai no podrà suprimir o alterar el copyright, les marques registrades o qualsevol altra
informació que faci referència al servei o a la informació sobre la propietat. L’usuari no pot
publicar, distribuir, retransmetre, vendre o proporcionar accés al contingut dels serveis, excepte
en les modalitats que permet la llei i d’acord amb les normes d’ús d’aquestes condicions.
L’usuari no pot crear, directament o indirecta, una col·lecció, compilació, base de dades o
directori obtinguts a partir dels continguts del servei sense el permís escrit d'Acticlic Enginyeria.
Tampoc no pot fer rèpliques del web acticlic.cat en un lloc web extern, ni pàgines de resultats
dels serveis.

Responsabilitat pel funcionament del web
Acticlic Enginyeria exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions,
interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament
operatiu del sistema electrònic motivat per causes alienes a Acticlic Enginyeria. Tampoc es
responsabilitza del funcionament dels servidors on està allotjat el seu web, ni de qualsevol tipus
de dany que es pugui ocasionar als sistemes informàtics dels usuaris derivats de l'ús del servei.
Així mateix, Acticlic Enginyeria també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se
de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per
deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o internet, com també de danys causats
per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’Acticlic Enginyeria.
Acticlic Enginyeria realitzarà còpies de seguretat temporals dels arxius dels clients del servidor,
però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades.
Acticlic Enginyeria està facultada per a suspendre temporalment l’accessibilitat al web amb
motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
Acticlic Enginyeria es reserva el dret de no realitzar les actualitzacions normatives futures
incompatibles amb la lògica de programació del web.

Responsabilitat del contingut dels informes de Acticlic.cat
El contingut dels informes de Acticlic és de caràcter informatiu, i malgrat ésser rigorós i
actualitzat, no suplanta els textos legals.
Queda expressament prohibida qualsevol tipus de modificació dels informes obtinguts a través
del web Acticlic sense el consentiment previ i exprés d'Acticlic Enginyeria.

Responsabilitat per enllaços
Els enllaços o links continguts en el web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per
tercers. Acticlic Enginyeria declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es
trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar
l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. Acticlic
Enginyeria queda exonerada de tota responsabilitat del funcionament correcte de tals enllaços,
dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la
informació a què es pot accedir, com també dels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de
la informació trobada en el web enllaçat.

Enllaços al web (www.acticlic.cat)
Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o
llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i
de marca Acticlic, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es faci referència. Queda
expressament prohibida la utilització de la tècnica del framing a l’establiment de vincles amb el
lloc web. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels
quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de
violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda
expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment
previ i exprés d'Acticlic Enginyeria.

Política respecte a les dades de caràcter personal
Informació protecció de Dades de Caràcter Personal: El responsable del tractament de
dades es: Identitat:
ACTICLIC ENGINYERIA, SOCIETAT CIVIL PROFESSIONAL
NIF:J25457656 Adreça: C/ Príncep de Viana 41 25004 LLEIDA Telèfon: 973831923 Correu
electrònic: acticlic@acticlic.cat.
En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita en qualitat de client, treballador,
col·laborador o proveïdor amb la finalitat de prestar-los els serveis contractats o enviar-los
publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà. La base per al
tractament de dades és el consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions. Les
dades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió i, si escau, durant els terminis
legals d'aplicació. No cedirem dades a tercers, excepte obligació legal. Vostè té dret a obtenir
confirmació sobre si a ACTICLIC ENGINYERIA S.C.PROF. estem tractant les seves dades
personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes
o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries a l’adreça de correu
electrònic acticlic@acticlic.cat.

Modificacions de les condicions generals d’ús
Acticlic Enginyeria es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar, en qualsevol
moment, les condicions d’ús del web acticlic.cat. L’usuari restarà obligat automàticament a
complir les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional
Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present avís
legal es regiran per la legislació de l’estat espanyol, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals de Lleida.

