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Avís Legal 
 

El lloc Web www.panatural.cat, és propietat de Josep Bosch Mas (des d'ara Pa Natural), amb C.I.F. 
36.396.655Y. El domicili de Pa Natural és amb caràcter general Avinguda Matadepera 15; 08207 
Sabadell; Barcelona 

 

Condicions d’ús del Web 

La utilització del lloc Web www.panatural.cat, suposa l’acceptació plena, per part de l’usuari, de les 
condicions d’ús vigents a cada moment. Si vostè no està d’acord amb el contingut d’aquestes condicions 
ha d’abstenir-se d’utilitzar el Web. 

L’usuari es compromet a no utilitzar el Web, ni els seus serveis, ni els seus continguts en contra del 
disposat en la legislació vigent aplicable a cada moment. 

Pa Natural es reserva el dret de retirar l’accés al Web, sense necessitat de preavís, a qualsevol usuari 
que incompleixi el present avís legal. 

Pa Natural es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions d’ús del Web plasmades en 
aquest avís legal. També es reserva el dret a modificar els continguts, format, i ubicació sense previ avís. 

L’usuari reconeix i accepta que accedeix al Web i als seus continguts de forma lliure i conscient, i sota la 
seva responsabilitat. A més es compromet a fer un ús adequat del Web i els seus continguts, sempre 
d’acord amb la legislació vigent, les presents condicions d’ús i la moral i els bons costums generalment 
acceptades. 

 

Propietat industrial i intel·lectual 

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts del 
Web pertanyen a Pa Natural. 

Pa Natural és propietària de tots els elements que integren la Web www.panatural.cat, codi xhtml, imatges 
i gràfics, scripts, fulles d’estil, o en qualsevol cas disposa de l’autorització per a l’ús d’aquests elements. 

El contingut de www.panatural.cat no podrà ser reproduït ni total ni parcialment per cap mitjà sense 
l’autorització prèvia i per escrit de Pa Natural. 

 

Política de Privadesa i protecció de dades 

Pa Natural té implantades les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides 
per la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, així com les normatives que la desenvolupen. 

Les dades que és recullen a través del Web són tractats automàticament, i s’incorporen en un fitxer del 
que Pa Natural és titular i responsable. L’acció d’omplir els formularis inclosos en el Web 
www.panatural.cat, així com l’enviament de correus electrònics a les adreces que apareixen en el Web, 
impliquen el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades en l’esmenta’t fitxer 
automatitzat del que Pa Natural és titular i responsable. 

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord al previst en la llei 
orgànica 15/1999 de 13 de desembre, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça 
info@panatural.com o bé per correu ordinari a les oficines de Pa Natural en Avinguda Matadepera 15; 
08207 Sabadell; Barcelona, aportant en els dos casos copia de document que permeti validar la seva 
identitat. 

L’esmenta’t fitxer figura inscrit en l’agència de Protecció de Dades (www.agpd.es), on l’usuari pot accedir 
a comprovar la seva situació. Totes les comunicacions entre Pa Natural i l’usuari, així com els seus 
continguts, seran tractats com confidencials per part de Pa Natural. 

Pa Natural no ven, ni cedeix, ni lloga, ni transmet, a ningú, en cap concepte, cap informació, ni dades de 
caràcter personal dels usuaris del web www.panatural.cat. 



La nostra pàgina Web www.panatural.cat no utilitza cookies, ni cap altre mitjà tècnic, que ens permeti 
identificar a usuaris en concret, ni conèixer la seva navegació, sense que l’usuari sigui conscient. 
Tanmateix, no podem garantir que els enllaços externs a www.panatural.cat utilitzin alguna d’aquestes 
tècniques. 

Pa Natural queda exonerada de tota responsabilitat, ja que no intervé de cap manera. L’usuari podrà 
exercir els seus drets davant de l’empresa que ha instal·lat les cookies en el seu ordinador. Pa Natural es 
reserva el dret a modificar la seva política de protecció de dades, sense previ avís, sempre en el marc de 
la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb l’únic requisit de publicar la nova política en el 
Web www.panatural.cat abans d’iniciar la seva aplicació. 

 

Legislació aplicable 

En relació amb el que disposa el Capítol IV del títol preliminar del Codi Civil, per a la resolució de 
qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància, que pugui sorgir entre l’usuari i Pa Natural, per la 
utilització d’aquest Web, s’acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Barcelona 
(Espanya). 

 

Exclusió de responsabilitat 

Pa Natural no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc Web www.panatural.cat, ni es fa responsable 
de cap dany o perjudici que es produeixi, ni dels defectes tècnics, de qualsevol naturalesa, que es derivin 
de la informació i els continguts del Web www.panatural.cat. 

 

Contacte 

Per a qualsevol aclariment sobre aquestes condicions generals o qualsevol altre tema relacionat, estem a 
la seva disposició en les següents adreces: 

Avinguda Matadepera 15  

08207 Sabadell  

Barcelona – España 

Telèfon: 93 717 24 26 

info@panatural.cat 


