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LA NOVA NORMATIVA EN L’ÚS DE LES COOKIES D’ OBLIGAT COMPLIMENT  

 

El passat mes de maig de 2020, el Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD) va dictar unes 

noves directrius en relació amb l’ús de les cookies a les pàgines web. 

 

Aquestes directrius van ser aprovades i introduïdes per l’Agència de Protecció de Dades (AEPD) 

a la seva “Guia d’ús de cookies”, establint un període transitori en l’ aplicació dels nous criteris 

i concedint un termini que finalitzava el passat 31 d’ octubre de 2020 per adaptar els llocs web 

a aquestes noves directrius.  

 
Les dues qüestions principals que ha regulat el Comitè Europeu són les següents: 
  

- La validesa de l’opció “Seguir navegant” com a forma de prestar el consentiment: 
 

El banner d’avís de cookies que apareix quan una persona usuària accedeix per primera 
vegada a una pàgina web, no ha de contenir l’opció “Seguir navegant” o simplement 
“Acceptar”, ja que es considera que no constitueix en cap circumstància una forma 
vàlida de prestar el consentiment. 

 
- Els “murs de cookies”: 

  
Els “murs de cookies” són finestres emergents que poden aparèixer quan s’accedeix per 
primera vegada a una pàgina web i que bloqueja el contingut i l’accés a aquesta, obligant 
a la persona usuària a acceptar l’ús de les cookies per a poder accedir o navegar per la 
pàgina web. 
 
El Comitè ha establert que no podran utilitzar-se els “murs de cookies" que no ofereixin 
una alternativa al consentiment. Aquest criteri resulta especialment important en 
aquells supòsits en els quals la denegació d’accés impediria l’exercici d’un dret 
legalment reconegut a la persona usuària.  
 
Podran existir aquells supòsits en els quals la no acceptació de la utilització de cookies 
impedeixi l’accés a la pàgina web o la utilització total o parcial d’un servei, sempre que 
s’informi adequadament sobre aquest tema a la persona usuària i s’ofereixi una 
alternativa d’accés al servei sense necessitat d’acceptar l’ús de les cookies. 
  
A la pràctica, aquestes novetats en la nova normativa en l’ ús de les cookies es 

tradueixen en les següents accions: 

Política de Cookies: 

Disposar d’una Política de Cookies és una obligació que han de complir aquelles pàgines web 
que facin ús d’aquest tipus d’informació. 

Amb caràcter general, la Política de Cookies ha de contenir la següent informació:  
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- Breu explicació sobre què són les cookies; 

- Un llistat amb les cookies que es fan servir a la pàgina web indicant de quin tipus són 
(tècniques, analítiques, entre d’ altres) i el seu titular (pròpies o de tercers); 

-  Com rebutjar les cookies en funció del navegador que es faci servir. 

 

Banner d’avís d’ús de cookies: 

És imprescindible que, quan la persona usuària accedeixi a una pàgina web on es fa ús de 

cookies, aparegui un banner d’avís d’ús de cookies. El contingut de l’avís variarà en funció si la 

pàgina web fa ús de cookies de tercers o no. Independentment, s’hauran d’habilitar les opcions 

necessàries per a que la persona usuària pugui acceptar totes les cookies o bé configurar el seu 

consentiment a través del quadre de configuració de cookies. 

Quadre de configuració de cookies: 

El Comitè ha establert que, per a que el consentiment pugui considerar-se atorgat lliurement, 
l’accés a una pàgina web i a les seves funcionalitats no ha d’estar condicionat a que la persona 
usuària accepti l’ús de les cookies o, almenys, a totes les cookies. 
 
Així mateix, s’haurà d’habilitar al lloc web un quadre de cookies, on la persona usuària podrà 
acceptar o no les cookies en funció de si aquestes són o no necessàries: 
 
 

Cookies necessàries Sempre activat 

Les cookies necessàries són absolutament essencials perquè la pàgina web funcioni 

correctament. Aquesta categoria només inclou les cookies que garanteixen funcionalitats 

bàsiques i característiques de seguretat de la pàgina web. Aquestes cookies no 

emmagatzemen cap dada o informació personal. 

Cookies no necessàries Checkbox sen se premarcar per a que la persona 

usuària pugui acceptar o no aquest tipus de 

cookies 

Les cookies que poden no ser particularment necessàries per al funcionament de la pàgina 

web i que s'utilitzen específicament per a recollir dades personals de les persones usuàries a 

través d'anàlisis, anuncis i altres continguts integrats, es denominen cookies no necessàries.  

És obligatori obtenir el seu consentiment abans d'executar aquestes cookies en la pàgina web. 

 

Les cookies necessàries o cookies exceptuades són les cookies tècniques, que queden excloses 

del consentiment de la persona usuària. 

Per a la utilització de la resta de cookies (cookies no exceptuades), serà necessari, en tot cas, 

obtenir el consentiment de la persona usuària, que podrà acceptar o no el seu ús.  
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Tenen la consideració de cookies exceptuades aquelles utilitzades per a alguna de les següents 

finalitats: permetre únicament la comunicació entre l’equip de la persona usuària i la xarxa, o 

estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per la persona usuària. 

En aquest sentit, el GT29, en el seu Dictamen 4/201210, va interpretar que entre les cookies 

exceptuades estarien aquelles que tenen com a finalitat: 

▪ Cookies d’entrada de l’usuari. 

▪ Cookies d’autenticació o d’identificació de l’usuari (únicament de sessió). 

▪ Cookies de seguretat de l’usuari 

▪ Cookies de sessió de reproductor multimèdia. 

▪ Cookies de sessió per a equilibrar la càrrega. 

▪ Cookies de personalització de la interfície de l’usuari. 

▪ Determinades cookies de complement (plug-in) per a intercanviar continguts socials. 

 

La falta d’ adaptació dels llocs web a la nova guia de cookies pot implicar que la AEPD imposi 

sancions per incompliments relacionats amb les cookies i una incorrecta gestió de les mateixes, 

les quals poden ser d’ imports elevats atenent els marges d’ imports que permet l’ actual règim 

sancionador previst al Reglament Europeu (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals. 

 

Per qualsevol informació addicional al respecte poden contactar amb l’ Àrea de IP & IT de Durán-

Sindreu al telèfon 93.602.52.22 o a través del correu electrònic cseto@duransindreu.com 

(persona de contacte: Carme Setó, Directora de l’ Àrea IP & IT). 

 

A Barcelona, a 1 de febrer de 2021 
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