EUREKAT!
Eurekat! és un projecte de digital of things.
Totes les dades relatives als municipis han estat
extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Avís legal
1. Dades d'identi cació

Esteu visitant la pàgina web eurekat.cat, titularitat de digital of things (en
endavant, la Companyia)
Correu electrònic: hola@eurekat.ca
2. Acceptació de l'usuari

Aquest avís legal regula l'accés i la utilització de la pàgina web eurekat.cat
(en endavant el web), que la companyia posa a disposició dels usuaris
d'internet. S'entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o
participi en els serveis i activitats del web
L'accés i la navegació d'un usuari pel web implica l'acceptació sense
reserves d'aquest avís legal
La companyia pot oferir a través de la pàgina web serveis que poden estar
sotmesos a unes condicions particulars pròpies de les quals s'informarà
l'usuari en cada cas concret
3. Utilització de la pàgina web
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3.1 L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de
conformitat amb la llei, aquest avís legal, els bons costums i l'ordre públic.
De la mateixa manera, l'usuari es compromet a no utilitzar el web o els
serveis que s'hi presten amb nalitats o efectes il·lícits o contraris al
contingut d'aquest avís legal, lesius envers els interessos o drets de tercers,
o de qualsevol manera que pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els
seus serveis o impedir que altres usuaris en puguin fer ús
3.2 L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o,
de qualsevol manera, danyar les dades, programes o documents
electrònics i similars que hi hagi al web
3.3 L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al
servei d'accés mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a
través dels quals la companyia presta el servei, així com a no realitzar
accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o
serveis

3.4 L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros,
miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o
seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar
qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de la companyia o de
tercers
3.5 L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, grà cs,
dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotogra es, gravacions, software i, en
general, qualsevol mena de material accessible a través del web o dels
serveis que s'hi ofereixen
3.6 S'entén que l'accés o la utilització del web per part de l'usuari implica
l'acceptació de l'avís legal que la companyia tingui publicat en el moment en
què hi accedeixi, i que estarà sempre disponible per als usuaris
3.7 L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis
(com, per exemple, els comentaris, fòrums d'opinió o pàgines obertes al
lector) que la companyia ofereix a la seva seu web i a no utilitzar-los per
incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal;
difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogrà c,
il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
4. Accés a la web

4.1 L'accés al web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït
4.2 L'usuari està obligat a noti car de manera immediata a la companyia
qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identi cadors i/o contrasenyes
per tal de fer-ne una cancel·lació immediatament. Mentre no es comuniquin
aquests fets, la companyia quedarà eximida de qualsevol responsabilitat
que es pogués derivar de l'ús indegut dels identi cadors i/o contrasenyes
per terceres parts no autoritzades
5. Modi cació de les condicions de l'avís legal

La companyia es reserva expressament el dret de modi car aquest avís
legal. L'ús continuat del web per part de l'usuari després d'aquestes
modi cacions constituirà reconeixement de la modi cació de l'avís legal
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6. Limitació de garanties i responsabilitats

6.1. La companyia es compromet a fer tots els possibles per evitar
qualsevol error en els continguts que pogués aparèixer al web. En qualsevol
cas, la companyia estarà exempta de tota responsabilitat derivada d'errors
eventuals en els continguts que poguessin aparèixer al web, sempre que no
li siguin imputables
6.2 La companyia no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de
virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin
derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries
telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema
electrònic, motivats per causes alienes a la companyia, de retards o
bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per de ciències de
línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'internet o en altres
sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per
terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la
companyia
7. Propietat intel·lectual i industrial. TOTS ELS
DRETS RESERVATS.
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7.1 Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web eurekat.cat i
dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys,
creativitats, software) pertanyen a la companyia
7.2 Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la
comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la
totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb qualsevol nalitat,
en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la
companyia. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat
industrial i intel·lectual de titularitat de la companyia i de tercers
7.3 A efectes del que preveu l'article 32.1 del text refós de la llei de propietat
intel·lectual, la companyia s'oposa expressament a la utilització de
qualsevol contingut d'aquest web amb la nalitat de fer ressenyes o revistes
de premsa amb nalitats comercials (press-clipping) sense disposar de
l’autorització prèvia de la companyia
7.4 L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i
emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre

suport físic, sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús
personal i privat. En queda, per tant, terminantment prohibida la utilització
amb altres nalitats, la distribució, així com la modi cació, alteració o
descompilació
7.5 La companyia proporciona l'accés a tot tipus d'informacions, serveis,
programes o dades a internet que puguin pertànyer a terceres persones. En
aquest cas, la companyia no es fa responsable d'aquests continguts ni de
les reclamacions que es puguin derivar de la seva qualitat, abilitat,
exactitud o correcció
8. Enllaços de tercers

8.1 En el supòsit que al web s'hi presentessin enllaços o hipervincles cap a
altres llocs d'internet, la companyia no exercirà cap tipus de control sobre
aquests llocs i els seus continguts. En cap cas, la companyia assumirà
responsabilitats pels continguts d'algun enllaç que pertanyi a un lloc web
aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la abilitat, l'exactitud,
l'amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol
material o informació que contingui l'encapçalament dels hipervincles o
altres llocs d'internet
8.2 Aquests enllaços es proporcionaran únicament per informar l'usuari
sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la
inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per
part de la companyia
8.3 La companyia només autoritza mencions als seus continguts a altres
seus web, amb el tractament que considerin sempre que sigui respectuós,
que compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense
l'autorització pertinent, els continguts de la companyia
9. Llei i jurisdicció
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Totes les qüestions que se suscitin entre la companyia i l'usuari relatives a
la interpretació, el compliment i la validesa d'aquest avís legal es regiran per
les seves pròpies clàusules i, respecte al que no hi estigués previst, d'acord
amb la legislació espanyola, se sotmetrà les parts a la jurisdicció dels jutjats
i tribunals del domicili de la companyia.

Política de cookies
A continuació trobarà informació sobre les galetes, quin tipus de galetes fa
servir aquest portal, com pot desactivar les galetes al seu navegador i com
desactivar especí cament la instal·lació de galetes de tercers. Si no troba la
informació que està buscant, si us plau, dirigeixi’s a hola@eurekat.cat
Per a informació més concreta sobre el tractament de les dades personals
mitjançant l’ús de galetes o altres mecanismes d’identi cació, li preguem
que llegeixi la nostra política de privacitat
1. Què són les galetes?

Les galetes són petits arxius que algunes plataformes, com les pàgines
web, poden instal·lar al navegador del seu ordinador, telèfon intel·ligent,
tauleta o televisor connectat. Les seves funcions poden ser molt variades:
emmagatzemar les seves preferències de navegació, recopilar informació
estadística, permetre certes funcionalitats tècniques, etc. A vegades les
galetes es fan servir per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits
de navegació de l’usuari, ns al punt, segons els casos, de poder-lo
reconèixer
2. Com utilitzem les galetes?
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Navegar per aquest portal suposa que es puguin instal·lar els tipus de
galetes següents
Galetes de millora del rendimen
Aquest tipus de galetes conserva les seves preferències per a certes eines
o serveis perquè no hagi de recon gurar-los cada cop que visita el nostre
portal i, en alguns casos, poden ser aportades per tercers.
Galetes d'anàlisi estadístic
Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten
quali car el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que

fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això, podem estudiar la
navegació per la nostra pàgina web i millorar d’aquesta manera l’oferta de
productes o serveis que oferim
Aquesta anàlisi es fa mitjançant eines que proporcionen tercers com Google
Analitycs
Altres galetes de tercer
En algunes de les nostres pàgines es poden instal·lar galetes de tercers
que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un
exemple d’aquest ús són els enllaços a les xarxes socials que permeten
compartir els nostres continguts
3. Com puc con gurar les meves preferències?
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Posem a la seva disposició diverses opcions
Vostè pot escollir les seves preferències respecte al nostre portal i als
tercers que instal·len cookies accedint al seu Àrea de Privacitat, amb
l'accés trobarà al peu de totes les nostres pàgines
També pot permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu
equip mitjançant la con guració de les opcions del seu navegador
d’internet. En el cas que les bloquegi, és possible que certs serveis que
necessitin fer-les servir no estiguin disponibles per a vostè
A continuació li oferim enllaços en què trobarà informació sobre com pot
activar les seves preferències als navegadors principals
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Safari
• Safari per a iOS (iPhone, iPad)
• Cookies Flash
Finalment pot dirigir-se diverses organitzacions de anunciants on a més de
trobar informació útil podrà con gurar, proveïdor a proveïdor, les seves
preferències sobre les galetes publicitàries de tercers. Si desitja contactar
amb nosaltres sobre la nostra política de galetes, pot fer-ho
a hola@eurekat.cat

