U"litzem Cookies pròpies necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra
pàgina web i Cookies de tercers per a elaborar estadís"ques del trànsit de la mateixa de
manera anònima (+ Info) Acceptar Cookies
Polí%ca de Cookies:
Des de la nostra Web volem explicar-li que són les Cookies, perquè serveixen, la ﬁnalitat de les
mateixes i com pot conﬁgurar-les o deshabilitar-les.
Què és una Cookie?
Les Cookies són pe"ts arxius de dades rebudes pel terminal des del lloc web visitat i s'u"litzen
per enregistrar certes interaccions de navegació en un lloc web mitjançant l'emmagatzematge
de dades que pot ser actualitzat i es recupera. Aquests arxius s'emmagatzemen a l'ordinador
de l'usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials pel sistema. S'u"litzen per a
recordar les preferències de l'usuari, com ara l'idioma seleccionat, les dades d'accés o la pàgina
de personalització.
Les Cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en
el seu lloc pel navegador, la qual cosa és informació que l'usuari ha introduït en el navegador o
la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden u"litzar per a
accedir al seu ordinador.
Tipus de Cookies.
En funció de Qui les ges%oni:
Cookies pròpies: són les enviades i ges"onades per un equip o domini del propi editor de la
web que s'està visitant.
Cookies de tercers: són les enviades i ges"onades per un tercer que no és el propi editor de la
web, quan procedeixen d'un altre servidor. Com per exemple, les usades per xarxes socials, o
per con"ngut extern com Google Maps.
En funció de la ﬁnalitat per a la qual es trac%n les dades ob%ngudes d'aquestes.
Cookies tècniques: permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web i la u"lització de
les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit,
iden"ﬁcar la sessió de l'usuari, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que
integren una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o par"cipació en un esdeveniment,
u"litzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar con"nguts per a la difusió
de vídeos o so o compar"r con"nguts a través de xarxes socials.
Cookies de personalització: Són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes
caracterís"ques predeﬁnides en funció d'una sèrie de criteris, com per exemple l'idioma, el
"pus de navegador a través del qual s'accedeix al servei, la conﬁguració regional des d'on
s'accedeix al servei, etc.

Cookies d'anàlisis: Són aquelles que ens permeten quan"ﬁcar el nombre d'usuaris i així
realitzar el mesurament i anàlisi estadís"c de la u"lització que fan els usuaris dels serveis
prestats i sobre la base d'això també aplicar millores de disseny i velocitat.
Cookies de publicitat comportamental: són aquelles que emmagatzemen informació del
comportament dels usuaris ob"nguda a través de l'observació con"nuada dels seus hàbits de
navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perﬁl especíﬁc per a mostrar publicitat en
funció d'aquest.
En funció de la caducitat:
Cookies de sessió: són Cookies temporals que romanen a l'arxiu de Cookies del navegador ﬁns
que s'abandona la pàgina web. Se sol u"litzar per a analitzar pautes de trànsit a la web. A la
llarga, això permet proporcionar una millor experiència per a millorar el con"ngut i facilitar el
seu ús.
Cookies permanents: són emmagatzemades al terminal i la pàgina web les llegeix cada vegada
que es realitza una nova visita. Malgrat el seu nom, una Cookie permanent posseeix una data
d'expiració determinada. La Cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data que pot anar
d'uns minuts a diversos anys. S'u"litzen, generalment, per a facilitar els diferents serveis que
ofereixen les pàgines web.
Cookies U%litzades:
Aquest portal Web u"litza Cookies que són estrictament indispensables per a poder u"litzar el
nostre lloc web i navegar lliurement, u"litzar les àrees de seguretat, opcions personalitzades,
etc. No es recullen dades personals tret que vulgui registrar-se, de manera voluntària amb la
ﬁnalitat de realitzar compres dels productes i serveis que posem a la seva disposició o de rebre
informació sobre promocions i con"nguts del seu interès previ consen"ment.
No es cedeixen dades a tercers, no obstant , el nostre portal Web pot contenir enllaços a llocs
web de tercers, les polí"ques de privacitat dels quals són alienes a nosaltres. En accedir a tals
llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polí"ques de privacitat i de Cookies.
També poden contenir enllaços a Xarxes Socials (com Facebook o Twi_er). El nostre Portal Web
no té control sobre les Cookies u"litzades per aquests llocs web externs. Per a més detalls
sobre les Cookies de xarxes socials o les de llocs web no relacionats, li recomanem que revisi
les seves pròpies polí"ques de Cookies.
Cookies u%litzades de tercers:
_ga, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv: Cookies associades a Google Analy"cs.
Permeten dis"ngir els diferents usuaris de la web. Caduquen als dos anys.

Conﬁgurar o deshabilitar Cookies:
Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una Cookie o desac"var les
Cookies dins de la conﬁguració o les opcions del navegador. Els passos per a fer-ho són
diferents per a cada navegador, trobant-se instruccions en el menú d'ajuda del seu navegador.
En els següents enllaços té a la seva disposició tota la informació per a conﬁgurar o deshabilitar
les Cookies en cada navegador:
Chrome: h_p://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ca&answer=95647
Firefox: h_ps://support.mozilla.org/ca/kb/ac"va-i-desac"va-les-galetes-que-les-pagines-web
Edge: h_ps://privacy.microsol.com/es-es/windows-10-microsol-edge-and-privacy
Safari: h_ps://support.apple.com/kb/PH21411?locale=es_ES&viewlocale=es_ES

