
 

 

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI) 

 

 CENTRE D'ENSENYAMENT COL. LEGI BALMES S.L., responsable del lloc web, d'ara endavant 
RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén complir amb 
les obligacions establertes en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació 
i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web 
assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment estricte del que disposa 
aquest document, així com qualsevol altra disposició legal que pugui ser aplicable. 

CENTRE D'ENSENYAMENT COL. LEGI BALMES S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus 
d'informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense cap obligació de donar a conèixer o donar a 
conèixer a l'usuari aquestes obligacions, entesa com suficient amb la publicació al lloc web de 
CENTRE D'ENSENYAMENT COL. LEGI BALMES S.L. 

1. DADES IDENTIFICATIVES 

 Nom del domini:   www.colegiobalmes.com 
 Nom comercial:   COLEGIO BALMES 
 Nom social:    CENTRE D'ENSENYAMENT COL. LEGI BALMES S.L. 
 NIF:    B07929409  
 Domicili social:   Pere II 42, 07007 Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)  
 Telèfon:    971242700  
 Correu electrònic:   administracio@colegiobalmes.com 
 
 Inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca Tom 2355, Foli 189, Secció 8a, Full 30947. 
 
 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

 El lloc web, incloent però no limitat a la seva programació, edició, compilació i altres elements 
necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del 
RESPONSABLE o, si escau, disposa d'una llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots 
els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i 
industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per 
a la qual estiguessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i 
comercialització, requereix en tot cas l'autorització prèvia i per escrit per part del RESPONSABLE. 
Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat 
intel·lectual o industrial de l'autor. 

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics fora del RESPONSABLE i que puguin aparèixer en el lloc 
web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol 
possible controvèrsia que pugui sorgir respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza 
expressament a tercers a redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir 
a la pàgina web principal de www.colegiobalmes.com. 


