Política de cookies
Què són les cookies?
Les cookies són petits fitxers amb informació que s'emmagatzemen en el teu navegador web en
accedir i usar determinades pàgines web. Aquests fitxers permeten que les pàgines web puguin
recuperar informació sobre els teus hàbits i preferències de navegació o sobre el dispositiu des
del qual et connectes.
Malgrat que són fonamentals per a prestar un bon servei, en funció del tipus d'informació que
continguin poden resultar perilloses per a la teva privacitat. Per aquest motiu, la legislació
espanyola ha establert que per a instal·lar determinats tipus de cookies en el navegador dels
usuaris és necessari informar prèviament i obtenir el consentiment d'aquests. Mitjançant la
present Política de cookies volem informar-te clarament i de manera suficient sobre el tipus de
cookies que emprem en aquest lloc web.
Quin tipus de cookies emprem?
En aquesta web emprem cookies amb la finalitat de facilitar la seva navegació i proporcionar-li
una millor experiència de navegació. Les cookies que emprem es poden dividir en les següents
categories:
Segons des d'on són enviades:
a) Cookies pròpies: Són aquelles cookies que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des
d'un equip o domini gestionat per nosaltres i des del qual es presta el servei sol·licitat
per l'usuari.
b) Cookies de tercers: Són aquelles cookies que s'envien al seu navegador des d'un equip
o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora.

Segons el termini de temps que romanen activades:
a) Cookies de sessió: dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari
accedeix a la nostra pàgina web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que
només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari en una sola
ocasió.

b) Cookies persistents: les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser
accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar
d'uns minuts a diversos anys.
Segons la seva finalitat:
a) Cookies tècniques: són essencials per al funcionament de la web. Permeten a l'usuari la
navegació i la utilització de les diferents opcions o serveis que existeixin com, per
exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a
parts d'accés restringit, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o compartir
continguts a través de xarxes socials.
b) Cookies analítiques: tenen per finalitat analitzar el comportament i l'ús que fa l'usuari
de la Web. Permeten quantificar el nombre d'usuaris que visiten el Lloc web i identificar
quines capes del lloc web són més visitades i, per tant, més populars.
c) Cookies de personalització: permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes
característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el
terminal de l'usuari com per exemple seriïn l'idioma, el tipus de navegador a través del
qual accedeix al servei, la configuració regional donis d'on accedeix al servei, etc.
El lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., (d'ara
endavant, “Google”) una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Analytics
empra cookies per a ajudar el lloc web a analitzar l'ús del mateix que fan els usuaris. La
informació que genera la cookie sobre el seu ús del lloc web serà directament transmesa i
arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per a
seguir la pista del seu ús del lloc web, recopilant informes de l'activitat del lloc web i prestant
altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet.
Si vol obtenir més informació sobre l'ús de cookies analítiques de Google emprades en el lloc
web, consulti el següent link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es.
Com pots controlar les cookies?
És important que sàpiga que en qualsevol moment pot retirar el seu consentiment a la Política
de cookies, eliminant les cookies emmagatzemades en el seu navegador web mitjançant els
ajustos i configuracions d'aquest.

Si ho desitja, pot modificar fàcilment les preferències del seu navegador per a controlar vostè
mateix que cookies accedeixen al seu ordinador i quals prefereix limitar. Aquesta opció sol
trobar-se en el menú de “opcions” o “preferències” en els navegadors. Si empra algun dels
següents, solament haurà de seleccionar l'enllaç i seguir les instruccions que des de la pàgina
enllaçada s'indiquin:
•

Preferencias de cookies en Internet Explorer

•

Preferencias de Microsoft Edge

•

Preferencias de cookies en Chrome

•

Preferencias de cookies en Firefox

•

Preferencias de cookies en Safari

No obstant això, si canvies les teves preferències i limites l'accés de cookies al teu dispositiu, és
possible que algunes de les funcionalitats de la web deixin de funcionar i s'obstaculitzi per això
la seva navegació.
Modificacions de la Política de cookies
Posem a la teva disposició la present Política de cookies perquè puguis consultar-la, arxivar-la o
imprimir-la sempre que ho estimis convenient. És possible que la mateixa sofreixi modificacions
com a conseqüència de canvis en la pàgina web o en les cookies emprades, novetats legislatives
o jurisprudencials o l'establiment de nous criteris de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
o Autoritat de Control corresponent (www.aepd.es). Per això, ens reservem el dret a modificar
la present Política de cookies en qualsevol moment.
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