AVÍS LEGAL
Informació general de la pàgina
La web proporciona enllaços per poder comprar o descarregar gratis (legalment) llibres digitals
en català amb comparació de preus.
Tots els enllaços de compra o descarrega de ebooks obren una pàgina web d’altres llocs web
(Amazon.es, Edi.cat, Leqtor.com, Projecte Gutenberg, …) on des d’allà, si l’usuari vol, podrà fer
la compra o la descàrrega legal del ebook. En cap cas s’enllaça directament al arxiu del ebook
(epub, pdf, …) ni s’enllaça a webs que permeten la descàrrega il·legal de ebooks.
Aquest avís legal inclou les condicions d’ús del portal, tant generals com particulars. L’accés al
portal i el seu ús impliquen l’acceptació d’aquestes condicions.
LlibresDigitals.cat podrà modificar aquest avís i les condicions que s’estableixen en qualsevol
moment, ja sigui per adequar-los a una nova legislació o als continguts, serveis que en cada
moment s’incloguin, se suprimeixin o es modifiquin, d’acord amb les decisions adoptades sota
criteris de gestió empresarial.
Enllaç a pàgines de tercers
Els enllaços mostrats en aquesta web li permeten deixar el lloc LlibresDigitals.cat. Els llocs
a on es dirigeixi l’usuari no estan controlats per LlibresDigitals.cat, i LlibresDigitals.cat no es
fa responsable dels continguts de cap lloc ni de cap enllaç que es trobi en aquests llocs.
LlibresDigitals.cat només li està proporcionant informació d’on comprar o a on descarregar-se
(de forma legal) els ebooks mostrats a la web.
Galetes o Cookies
Aquesta pàgina web utiliza Google Analytics, un servei analític web de Google, Inc., una
companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estats Units (“Google”).
Google, com proveïdor associat fa us de galetes o cookies, que son petits fitxers de dades
que es generen al seu ordenador, aquest envía informació sense proporcionar referències que
permeten deduir dades personals d’aquest.
La informació que genera la cookie sobre el seu us del website (incloent la seva direcció IP)
serà directament transmesa i guardada per Google als servidors de Estats Units. Google usarà
aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu us del website,
recopilant informes de la activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb la activitat
del website i el us de Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan
així se li requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de
Google. Google no associarà la seva direcció IP amb cap altre dada del que disposi Google.

Vosté podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i refusi la instal·lació de les cookies
enviades per aquest lloc, sense que això perjudiqui la possiblitat d’accedir als continguts.
Malgrat tot, no ens responsablitzem de que la desactivació d’aquests impedeixi el bon
funcionament del lloc.
Per desactivar las Cookies publicitàries i que els sistemes de Google Adsense no creïn un perfil
de la seva navegació, accedeixi a aquest enllaç i prémi a “Inhabilitar”.
Si desitja obtenir més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les seves opcions per
impedir que aquestes empreses usin aquesta informació, faci clic aquí.
També s’ha de tenir en compte que tots els ebooks de amazon venen enllaçats amb
el programa de afiliats de Amazon.es i estan subjectes a les condicions d’us i venta de
Amazon.es. Veure també el avís de privacitat de Amazon.es.
Dades personals
Les dades personals proporcionades s'inclouran en un fitxer de dades personals de
LlibresDigitals.cat amb la única finalitat de poder fer activitats del portal (valorar ebooks,
posar comentaris a ebooks, marcar-ne com a favorits, etc...) i/o per gestionar la tramesa
del butlletí del portal LlibresDigitals.cat i accions de comerç electrònic sota demanada del
usuari.. En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o
d'oposició previstos a la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999 de 13 de
desembre, mitjançant escrit correu electrònic (info@llibresdigitals.cat) o donat-se de baixa de
LlibresDigitals usant el botó que apareix a la pestanya de “Usuaris” un cop em entrat com a
usuari registrat.
Llibresdigitals.cat garanteix la seguretat, encriptació i confidencialitat de les dades, d’acord amb
la legislació de protecció de dades personals.
Usos prohibits
Es prohibeix la utilització amb fins comercials de la informació i els elements del portal sense
autorització prèvia, com també qualsevol acte d’apropiació dels continguts i elements del portal
sense autorització prèvia.
Els usuaris menors d’edat hauran de tenir l’autorització dels pares, tutors o representants
legals, que seran responsables dels usos que en facin, d’acord amb la legislació d’aplicació. El
portal inclou continguts adreçats expressament als infants i altres d’adreçats als adults. Aquests
no atempten contra els drets dels menors o contra la seva personalitat, però cal tenir-ho en
compte.
L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal amb criteris
de bona fe i, en qualsevol cas, respectant els principis d'ús generalment acceptats sense
contravenir la legislació vigent.
Responsabilitats

LlibresDigitals.cat no es responsabilitza de la utilització que es faci (incloent l’accés,
descàrrega, còpia o qualsevol altre derivat de la posada a disposició) del portal i els continguts
subministrats per tercers, ni dels perjudicis derivats de l’accés a enllaços a webs de tercers
(enllaços, bàners, etc.), que s’ofereixen únicament en interès de l’usuari i sobre els continguts i
funcionalitats dels quals LlibresDigitals.cat no té cap control ni facultat d’intervenció.
De la mateixa manera, LlibresDigitals.cat no es responsabilitza del funcionament deficient
del portal per causes alienes imputables a tercers, incloses les interrupcions, interferències,
avaries, bloqueigs, virus informàtics, accions il·lícites de tercers o altres de característiques
similars.

Font d’informació
La informació del ebook (descripció, autor, fotos,...) és treta de la web del propi editorial, o
en alguns casos de la web del venedor o d’altres webs (wikipedia, …). En tot cas, en molts
casos es notifica la font de la descripció i/o foto, i es treurà la informació/ebook si així ens ho
demanessin.

