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POLÍTICA  DE  COOKIES 
Una  cookie  és  un  petit  fitxer  de  text  que  s’emmagatzema  en  el  seu  navegador  quan  visita 
gairebé  qualsevol  pàgina  web.  La  seva  utilitat  és  que  la  web  sigui  capaç  de  recordar  la  seva 
visita  quan  torni  a  navegar  per  aquesta  pàgina.  Les  cookies  solen  emmagatzemar  informació 
de  caràcter  tècnic,  preferències  personals,  personalització  de  continguts,  estadístiques  d’ús, 
enllaços  a  xarxes  socials,  accés  a  comptes  d’usuari,  etc.  L’objectiu  de  la  cookie  és  adaptar  el 
contingut  de  la  web  al  seu  perfil  i  necessitats,  sense  cookies  els  serveis  oferts  per  qualsevol 
pàgina  es  veurien  minvats  notablement.  Si  desitja  consultar  més  informació  sobre  què  són  les 
cookies,  què  emmagatzemen,  com  eliminar-les,  desactivar-les,  etc.,  li  preguem  es  dirigeixi  al final 
d’aquest document. 
 
Cookies  utilitzades  en  aquest  lloc  web 
Seguint  les  directrius  de  l’Agència  Espanyola  de  Protecció  de  Dades  procedim  a  detallar  l’ús  de 
cookies  que  fa  aquesta  web  amb  la  finalitat  d’informar-li  amb  la  màxima  exactitud  possible. 
Aquest  lloc  web  utilitza  les  següents  cookies  pròpies: 
Cookies  de  sessió,  per  garantir  que  els  usuaris  que  escriguin  comentaris  i  emplenin  els 
diferents  formularis  siguin  humans  i  no  aplicacions  automatitzades.  D’aquesta  forma  es 
combat  el  correu brossa “spam”. 
Aquest  lloc  web  utilitza  les  següents  cookies  de  tercers: 
Google  Analytics:  Emmagatzema  cookies  per  poder  elaborar  estadístiques  sobre  el  tràfic  i 
volum  de  visites  d’aquesta  web.  En  utilitzar  aquest  lloc  web  està  consentint  el  tractament 
d’informació  sobre  vostè  per  Google.  Per  tant,  l’exercici  de  qualsevol  dret  en  aquest  sentit 
haurà  de  fer-ho  comunicant  directament  amb  Google. 
Xarxes  socials:  Cada  xarxa  social  utilitza  les  seves  pròpies  cookies  perquè  vostè  pugui  punxar 
en  botons  del  tipus  “m’agrada  o  compartir”. 
 

Desactivació  o  eliminació  de  cookies 
En  qualsevol  moment  podrà  exercir  el  seu  dret  de  desactivació  o  eliminació  de  cookies 
d’aquest  lloc  web.  Aquestes  accions  es  realitzen  de  forma  diferent  en  funció  del  navegador  que 
estigui  usant. 

 

Notes  addicionals 

Ni  aquesta  web  ni  els  seus  representants  legals  es  fan  responsables  ni  del  contingut  ni  de  la 
veracitat  de  les  polítiques  de  privadesa  que  puguin  tenir  els  tercers  esmentats  en  aquesta 
política  de  cookies. 
Els  navegadors  web  són  les  eines  encarregades  d’emmagatzemar  les  cookies  i  des  d’aquest 
lloc  ha  d’efectuar  el  seu  dret  a  eliminació  o  desactivació  de  les  mateixes.  Ni  aquesta  web  ni  els 
seus  representants  legals  poden  garantir  la  correcta  o  incorrecta  manipulació  de  les  cookies 
per  part  dels  esmentats  navegadors. 
En  alguns  casos  és  necessari  instal·lar  cookies  perquè  el  navegador  no  oblidi  la  seva  decisió  de 
no  acceptació  de  les  mateixes.
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En  el  cas  de  les  cookies  de  Google  Analytics,  aquesta  empresa  emmagatzema  les  cookies  en 
servidors  situats  a  Estats  Units  i  es  compromet  a  no  compartir-la  amb  tercers,  excepte  en  els 
casos  en  els  quals  sigui  necessari  per  al  funcionament  del  sistema  o  quan  la  llei  obligui  a 
aquest  efecte.  Segons  Google  no  guarda  la  seva  adreça  IP.  Google  Inc.  és  una  companyia 
adherida  a  l’Acord  de  Port  Segur  que  garanteix  que  totes  les  dades  transferides  seran  tractats 
amb  un  nivell  de  protecció  concorde  a  la  normativa  europea.  Pot  consultar  informació  detallada 
referent  a  això  en  aquest  enllaç.  Si  desitja  informació  sobre  l’ús  que  Google  dóna  a  les  cookies 
li  adjuntem  aquest  altre  enllaç. 
Per  a  qualsevol  dubte  o  consulta  sobre  aquesta  política  de  cookies  no  dubti  a  comunicar-se 
amb  nosaltres  a  través  de  la  secció  de  “contacte”.  
 
Què ocorre si desactivo les cookies?  

 
Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies és detallen uns exemples:  
• No podrà compartir continguts d’aquesta web en Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.  
• El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals,  
• No   serà   possible   personalitzar   les   seves   preferències   geogràfiques   com   a   franja   horària o  
• idioma.  
• El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i tràfic en la web, la qual cosa dificultarà  
• que la web sigui competitiva.  
• No podrà valorar o puntuar continguts.  
• La web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.  
• Totes les xarxes socials usen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.  

 
Es poden eliminar les cookies?  

 
Si. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic. Per eliminar les         
cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allí podrà buscar les associades al domini en         
qüestió i procedir a la seva eliminació.  
 
Configuració de les “cookies” als principals navegadors 
 
Per accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer segueixi aquests passos  
(poden variar en funció de la versió del navegador)  

 
1. Vagi a Eines, Opcions d’Internet  
2. Faci clic en Privadesa.  
3. Mogui l’slider fins a ajustar el nivell de privadesa que desitgi.  
 
Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox segueixi aquests passos (poden variar  
en funció de la versió del navegador)  

 
1. Vagi a Opcions o Preferències segons el seu sistema operatiu.  
2. Faci clic en Privadesa.  
3. En Historial triï Usar una configuració personalitzada per a l’historial.  
4. Ara veurà l’opció Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves  

preferències.  
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Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per OSX segueixi aquests passos (poden  
variar en funció de la versió del navegador)  
 
1. Vagi a Preferències, després Privadesa.  
2. En aquest lloc veurà l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja  

realitzar.  
 

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per iOS segueixi aquests passos (poden  
variar en funció de la versió del navegador)  

 
1. Vagi a Ajustos, després Safari.  
2. Vagi a Privadesa i Seguretat, veurà l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de  

bloqueig que desitja realitzar.  
 

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueixi aquests  
passos (poden variar en funció de la versió del navegador)  

 
1. Executi el navegador i premi la tecla Menú, després Ajustos.  
2. Vagi a Seguretat i Privadesa, veurà l’opció Acceptar cookies perquè activi o desactivi la  

casella.  
 

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone segueixi  
aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador)  

 
1. Obri Internet Explorer, després Més, després Configuració  
2. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies


