
Política de Cookies

QUÈ SÓN LES COOKIES?
Una “Cookie” és un petit arxiu que s'emmagatzema en l'ordinador de l'usuari, tauleta, telèfon intel·ligent o 
qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació. El conjunt de “cookies”, ens ajuda a millorar 
la qualitat de la nostra web, i ens permet saber que pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.
Aquest lloc web utilitza cookies i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació 
quan navegues. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com, per 
exemple, reconèixer-te com a usuari, obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació, o persona-
litzar la forma en què es mostra el contingut.

TIPUS DE COOKIES
La informació que li proporcionem a continuació l'ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

•   Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i 
des del qual prestem el servei que ens sol·licita.

•   Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien al seu equip des d'un equip o domini que no és 
gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora. Com, per exemple, les usades per 
xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps.

•   Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que 
abandona la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur del seu ordinador. La informa-
ció obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per a analitzar pautes de trànsit en la web. A la 
llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i facilitar el seu ús.

•   Cookies persistents: són emmagatzemades en el disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada 
que realitza una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d'expiració determinada. La 
cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Aquestes cookies les utilitzem, generalment, 
per a facilitar els serveis de registre.

•   Cookies tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra 
pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts 
d'accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre 
vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

•   Cookies de personalització: Són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes característi-
ques predefinides en funció d'una sèrie de criteris, com per exemple l'idioma, el tipus 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, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantifi-
car el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan 
els usuaris del servei ofert. Per a això s'analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la 
finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

•   Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels 
espais publicitaris que es poguessin incloure en la nostra pàgina web, mostrant publicitat relacio-
nada amb el seu perfil de navegació.

•   Cookies de publicitat comportamental: Aquestes cookies emmagatzemen informació del compor-
tament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer 
els hàbits de navegació en internet i mostrar-te publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.
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PERQUÈ UTILITZA AQUESTA PÀGINA WEB LES COOKIES?
Aquesta pàgina web utilitza les cookies d'anàlisis i publicitàries amb les finalitats descrites en l'apartat 
anterior.

QUI UTILITZA LES COOKIES EN AQUESTA PÀGINA WEB?
La identificació de qui utilitza les cookies, el tipus de cookies utilitzades i altres detalls, s'indica a 
continuació:

Cookies Tipo Propietari Propósit i utilizació Conservació
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
DSID Sessió doubleclick.net Aquesta cookie està configurada per anotar la seva  2 setmanes   
   identitat d'usuari específica. Conté una identificació 
   única hash / encriptada.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
IDE Publicitària doubleclick.net Aquesta cookie duu a terme informació sobre com  1 setmana  
   l'usuari final usa el lloc web i qualsevol publicitat
   que l'usuari final hagi vist abans de visitar aquest
   lloc web.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
SERVERID87219  Sessió Unkknown Usualment s'usa per a equilibrar la càrrega. Identifica  1 sessió
   el servidor que va lliurar l'última pàgina al navegador.
   Associat amb el programari HAProxy Lloeu Balancer.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
_ga  Funcionament Google Usualment s'usa per a equilibrar la càrrega. Identifica  2 anys
   el servidor que va lliurar l'última pàgina al navegador.
   Associat amb el programari HAProxy Lloeu Balancer.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
_gat  Funcionament Google Aquest nom de cookie està associat amb Google  1 minut
   Universal Analytics, que és una actualització
   significativa del servei d'anàlisi més utilitzada per Google.
   Aquesta cookie s'utilitza per a distingir usuaris
   únics mitjançant l'assignació d'un número generat
   aleatòriament com un identificador de client.
   S'inclou en cada sol·licitud de pàgina en un lloc i s'utilitza
   per a calcular les dades de visitants, sessions i
   campanyes per als informes analítics dels llocs.
   De manera predeterminada, caducarà després de 2 anys,
   encara que els propietaris del lloc web poden personalitzar-lo. 
   el servidor que va lliurar l'última pàgina al navegador.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
_gid  Funcionamento Google Aquest nom de cookie està associat amb Google  1 dia
   Universal Analytics. Això sembla ser una nova cookie
   i a partir de la primavera de 2017 no hi ha informació
   disponible de Google. Sembla emmagatzemar i actualitzar un
   valor únic per a cada pàgina visitada.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
cookie_notice_  Funcionamento Unkknown Aquesta cookie recorda si s'ha acceptat el missatge de  15 dies
accepted    avís sobre cookies per a deixar de mostrar-ho durant el
   temps en què estigui activa.
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Nota: Les cookies de tipus “Pròpies” són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les cookies 
“De tercers” són utilitzades, també, pel prestador del servei que està detallat la taula anterior.
Pot informar-se de les transferències a tercers països que, en el seu cas, realitzen els tercers identifi-
cats en aquesta política de cookies en els seus corresponents polítiques (veure els enllaços facilitats en 
l'apartat “Més informació” de la taula anterior).

COM PUC DESACTIVAR O ELIMINAR AQUESTES COOKIES?
Pot vostè permetre o bloquejar les cookies, així com esborrar les seves dades de navegació (incloses les 
cookies) des del navegador que vostè utilitza. Consulti les opcions i instruccions que ofereix el seu 
navegador per a això. Tingui en compte que, si accepta les cookies de tercers, haurà d'eliminar-les des 
de les opcions del navegador.

A més, alguns Serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials com ara Facebook o Twitter. Quan 
un usuari es registra en un Servei amb credencials d'una xarxa social, autoritza la xarxa social a guardar 
una cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés als Serveis fins que expiri.
L'usuari pot esborrar aquesta cookie i revocar l'accés als Serveis mitjançant xarxes socials actualitzant 
les seves preferències en la xarxa social que especifica.
A continuació, té disponibles els enllaços amb la informació per a gestionar les cookies dels navegadors 
més utilitzats:

•   Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
•   Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
•   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-dele-

te-cookie-files-in-internet-explorer
•   Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-ed-

ge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
•   Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
•   Opera: http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html
Altres navegadors: consulti la documentació del navegador que tingui instal·lat.

COMPLEMENT D'INHABILITACIÓ PER A NAVEGADORS DE GOOGLE ANALYTICS:
Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no 
s'enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció 
des d'aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

EXERCICI DE DRETS.
Pot conèixer i exercir els seus drets en matèria de protecció de dades accedint a la nostra Política de 
Privacitat.

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.


