POLÍTICA DE COOKIES
Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador a l’accedir a
determinades planes web. Les cookies permeten a una plana web, entre d’altres coses,
emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu
equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu
equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari.
Per què utilitza les cookies aquesta plana web i quines són?
Aquesta plana web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:
· Cookies d’anàlisi: Són aquelles cookies que, bé tractades per nosaltres o per tercers,
ens permeten quantificar el número d’usuaris i així realitzar una mesura i anàlisi
estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això, s’analitza la
seva navegació en la nostra plana web amb la finalitat de millorar l’experiència
de l’usuari.
· Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la
plana web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveix que en
ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades,
identificar la sessió, accedir a les parts web d’accés restringit, recordar els
elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o
participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la
navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so.
· Cookies sobre personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei
amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu
terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de
navegador a través del qual accedeix al servei, el disseny de continguts
seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on
s’accedeix al servei.
· Cookies sobre preferències: Aquestes cookies permeten que els nostres llocs web
recordin informació que canvia l’aspecte o el comportament del lloc, com, per
exemple, el teu idioma preferit o la regió en la que et trobes. Per exemple, al
recordar la teva regió, un lloc web pot proporcionar-te notícies sobre el trànsit
o butlletins meteorològics locals. Aquestes cookies també et permeten canviar
la mida del text, la font i altres parts de les planes web que puguis
personalitzar.
· Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais
publicitaris que s’han inclòs en la plana web o aplicació des de la que es presta
el servei. Permeten adequar el contingut de la publicitat per tal que aquesta
sigui rellevant per a l’usuari i per evitar mostrar anuncis que l’usuari ja ha vist.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta plana web és el següent:
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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 pel prestador del servei que està detallat
en el quadre anterior.
Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip
mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:
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
a) Para Android
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer9

Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042
a) Para iOS (iPhone y iPad)
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&co=GENIE.Platform%3DiOS
&oco=1
Opera
https://www.opera.com/es/terms
https://support.norton.com/sp/es/es/home/current/solutions/v57840314_NortonM_Retail
_1_es_mx
http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-las-cookies/opera.html
Altres navegadors
Consulti la documentació del navegador que tingui instal·lat.
Complement d’inhabilitació per navegadors de Google Analytics
Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analyitics en tots els navegadors,
de forma que no s’enviï informació de vostè a Google Analytics, pot descarregar un
complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Actualitzacions de la política de cookies
Aquesta plana web pot modificar aquesta Política de Cookies, amb la finalitat d’estar
adequadament informat sobre l’ús que fem de les cookies, li recomanem revisar
aquesta cada cop que accedeixi a la nostra plana web.

