
 

mallafrè consultors – BUTLLETÍ INFORMATIU MARÇ  de  2014  

 
Segons la Normativa Europea sobre COOKIES que es va aprovar fa quatre anys i que a Espanya es va 
transposar a l’any 2012 mitjançant el Reial Decret Llei 13/2012, totes les pàgines Web que utilitzen 
COOKIES, han de sol·licitar el consentiment informat de l’usuari per activar-les. 
La normativa ha estat aplicable és a dir, exigible des de l’aprovació de la Directiva Europea 2009/136/EC, però 
donat el desconeixement per part de les Empreses la AEPD ha estat “ tolerant “ fins ara. 
 
Què són les Cookies? 
 
Les COOKIES són petits arxius que es descarreguen a 
(l’ordinador, tauleta electrònica, mòbil....) de l’usuari 
quan accedeix o bé visita determinades pàgines Web. 
 
Aquestes COOKIES recolliran informació de la seva 
navegació i per aquest motiu és necessari sol·licitar el 
CONSENTIMENT INFORMAT.  
 
Què diu la Normativa? 
 
La normativa permet als prestadors de serveis a 
Internet (és a dir, la persona física o jurídica que 
proporciona un servei a la societat de la informació) la 
utilització de cookies sempre que es respecti la 
privacitat dels usuaris, és a dir dels que visiten la web i 
per això es sol·licita el consentiment informat. 
 
Cookies que no exigeixen consentiment  
 
No es exigible el consentiment quan es tracti de 
COOKIES que s’utilitzen per les següents finalitats: 

 
 

Ø COOKIES DE COMUNICACIÓ permeten la 
comunicació entre el equip i la xarxa. 

 
Ø COOKIES DE SERVEIS  permeten a un 

proveïdor de la  societat de la informació un 
servei prèviament sol·licitat. 

 
Ø COOKIES D’ENTRADA de l’usuari, permeten el 

seguiment de les dades introduïdes en els 
formularis en línia, carret de la compra, etc. 

 
Ø COOKIES D’AUTENTICACIÓ permeten 

autenticar a l’usuari una vegada se li ha 
identificat. 

 
Ø COOKIES DE SEGURETAT permeten detectar 

intents erronis i reiterats de connexió en un lloc 
web. 

 
Ø COOKIES DE REPRODUCTORS MULTIMÈDIA 

permeten emmagatzemar dades tècniques per a 
reproduir continguts de vídeo, àudio... etc. 

 
PLA D’ACCIÓ DE LA SEVA EMPRESA SOBRE COOKIES EN 5 PASSES: 

 
1. Revisi quines cookies utilitza ara mateix a la seva web i quin ús fa la seva empresa d’aquestes cookies. Si 

no ho sap demani  informació a la persona o empresa que va fer la seva web. 
È  

2. Aprofiti l’anàlisi per a decidir si vol incorporar alguna cookie addicional a la seva web amb noves finalitats. 
È  

3. Decideixi si cada cookie que utilitza ara mateix o que vol incorporar compleix algun dels criteris per 
considerar que no necessita el consentiment informat. 

È  
4. Si una o vàries de les cookies que utilitza necessita el consentiment, decideixi quin sistema utilitzarà per a 

informar als usuaris i obtenir el consentiment. 
È  

5. Estableixi revisions periòdiques per l’anàlisi i valoració de les cookies de la web tenint en compte els 
possibles canvis que es poden produir en  la gestió i ús de les cookies. 

 


