
POLÍTICA DE COOKIES 

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per proveir algunes funcionalitats i per poder 
millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels hàbits de navegació dels usuaris. 

Què són les cookies? 

Una cookie és un arxiu que es descarrega a l'equip de l'usuari amb la finalitat d'emmagatzemar 
dades que podran ser actualitzades i recuperades per l'entitat responsable de la seva instal·lació. 
És a dir, és un fitxer que es descarrega al seu ordinador per, entre altres coses, emmagatzemar i 
recuperar informació sobre les accions d'un usuari o el seu equip durant la seva interacció amb 
el web. Algunes cookies poden utilitzar-se per reconèixer l'usuari, mentre altres són purament 
de caràcter anònim. 

Tipologia de cookies 

Segons la procedència, es pot parlar de cookies pròpies i de tercers. 

• Cookies pròpies: són les que s'envien a l'equip de l'usuari des de l'equip o domini que 
proveeix el servei sol·licitat per l'usuari. 

• Cookies de tercers: són les que s'envien a l'equip de l'usuari des d'un equip o domini no 
gestionat pel titular del web, tot i que puguin servir per oferir serveis a l'usuari i/o al 
titular. 

Segons de la seva durabilitat, es pot parlar de cookies de sessió i persistents. 

• Cookies de sessió: són les dissenyades per capturar informació mentre l'usuari accedeix 
al web. 

• Cookies persistents: són les dissenyades per capturar informació durant un període de 
temps determinat. 

Segons el seu propòsit, es pot parlar de cookies tècniques, d'anàlisi, de personalització o 
publicitàries: 

• Cookies tècniques: són les que permeten a l'usuari la navegació a través del pàgina 
web, plataforma o aplicació. 

• Cookies d'anàlisi: són les que permeten l'anàlisi dels hàbits d'usuari i l'elaboració de 
perfils de navegació d'usuari. Aquestes anàlisi de navegació permeten conèixer millor 
els interessos dels usuaris i, per tant, saber quines millores tècniques o de servei els 
podrien ser més útils. 

• Cookies de personalització: són les que permeten adequar el servei a algunes 
característiques redefinides pròpies del terminal de l'usuari, com podrien ser el tipus de 
navegador, la informació regional o d'idioma, etc. 

• Cookies publicitàries: són les que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que 
tingui el propi web o els serveis de tercers. 

Llista i tipologia de cookies utilitzades: 
 

• La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari ha visitat la nostra web.  
• El disseny de continguts que l’usuari ha escollit en la seva primera vista a la nostra web.  
• Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.  
• L’identificador encriptat de l’usuari a la nostra base de dades.  
• El login de l’usuari  
• La data del servidor i la data local del client  
• L’idioma per defecte de la publicació 



Acceptació de les cookies 

En entrar al web, es notifica a l'usuari l'aquest ús de cookies i se li dóna accés a aquesta política 
completa, la qual també està disponible al peu de totes les pàgines per poder rellegir-la fàcil i 
ràpidament. 

En continuar la navegació un cop informat, el titular de la pàgina web entén que l'usuari dóna el 
seu consentiment a la nostra Política de cookies. 

En qualsevol cas, l'acceptació no és obligatòria i l'usuari disposa de diverses opcions: 

• Acceptar les cookies: En tal cas, no es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a 
qualsevol pàgina del portal durant la present sessió. 

• Seguir navegant sense acceptar-les explícitament ni restringir-les al seu 
navegador: En aquest cas, entenem que n'està fent una acceptació implícita, ja que ha 
estat prèviament informat i no he emprès cap acció que bloquejar-ne l'ús. 

• Modificar la configuració del navegador per restringir l'ús de cookies i seguir 
navegant: En aquest cas podrà navegar sense ús de cookies i el titular no assumirà que 
les està utilitzant. L'usuari ha de ser conscient, però, de que alguns serveis que 
requereixen cookies poden no funcionar correctament en tal cas. 

• Tancar: Pot tancar la pàgina si no està d'acord amb l'ús de les cookies indicades. 

Com gestionar la configuració de les cookies? 

L'usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip, 
configurant el seu navegador adequadament. 

La configuració de cookies a cada navegador es gestiona de forma diferent, però sol manegar-se 
des del menú "Preferències" o "Eines" del navegador corresponent. En cas de no trobar aquestes 
opcions al menú, o en cas de dubte, sempre es pot consultar l'ajuda del navegador utilitzat. 

Com s'ha indicat ja anteriorment, recordar que si s'impedeix la instal·lació de totes les cookies, 
el contingut del web i algunes funcionalitats i serveis poden veure's afectats. 

Pot trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els links 
que s’inclouen a continuació: 

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet- 
explorer-9  

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we  

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9 5647 

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

 

 

 


