Política de cookies (català)
S’utilitzen cookies a les pàgines web amb la finalitat de millorar l’eficàcia de la
navegació i obtenir informació estadística.
Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega al teu ordinador al accedir a
determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre
d'altres, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació
d'un usuari o del seu equip, en aquest cas de forma anònima, i sobre les seves
preferències (idioma, mida de la lletra, etc.).
Quins tipus de cookies utilitzem?
Al navegar per aquest lloc web s'utilitzen cookies de sessió y cookies
persistents que, alhora, poden ser cookies pròpies o de tercers.
Les cookies de sessió són cookies dissenyades pera recollir i emmagatzemar
dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Acostumen a utilitzar-se per
a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació
del servei sol·licitat per l'usuari un sol cop.
Les cookies persistents són un tipus de cookies en les que les dades continuen
emmagatzemades al terminal i a les que es pot accedir i tractar durant un
període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar des d'uns minuts
fins a varis anys.
COOKIES PRÒPIES
Les creades o gestionades pel responsable de la pàgina web utilitzen cookies
pròpies persistents amb les següents finalitats:
Cookies Tècniques
Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web,
plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en
ella existeixin. Aquestes cookies són utilitzades per a optimitzar l'experiència de
l'usuari en la navegació per les seves pàgines web (mantenir la sessió de
navegació).

Cookies de personalització
Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes
característiques de caràcter general redefinides en funció d'una sèrie de criteris
al terminal de l'usuari (per exemple, idioma, mida de la pàgina i de la lletra).
COOKIES DE TERCERS
Les administrades per prestadors de serveis d'anàlisi aliens:
Cookies d'Anàlisi (Google Analytics)
S'instal·len a les pàgines web. Són aquelles que permeten quantificar el
número d'usuaris i així realitzar la mesura i l'anàlisi estadístic de la utilització
que fan els usuaris de la nostre Web. Per a tal, s'analitza la seva navegació
amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis oferts.
Més informació:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Cookies Tècniques (Vimeo)
A les pàgines web a més de tot l'anterior, si fos necessari, s'instal·len cookies
tècniques que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web a
l'emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so.
Cookies Tècniques (Youtube)
A les pàgines web, si fos necessari, s'instal·len cookies tècniques que
permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web a l'emmagatzemar
continguts per a la difusió de vídeos o so.
Més informació: http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
Cookies de personalització (Youtube)
A les pàgines web, si fos necessari, s'instal·len cookies de personalització que
permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter
general predefinides en funció d'una sèrie de criteris al terminal de l'usuari com
l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la
configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.
Més informació: http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

Cookies de publicitat (Doubleclick)
A les pàgines web, si fos necessari, s'instal·len cookies de publicitat que
permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la pàgina web des de la
que presta el servei sol·licitat, en base a criteris com el contingut editat o la
freqüència en la que es mostren els anuncis.
Més informació: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es
Cookies Flash (Youtube)
A les pàgines web també s'utilitzen cookies flash per emmagatzemar les teves
preferències com el control del volum.
Les cookies flash són diferents a les cookies de sessió o persistents en quant a
la quantitat, el tipus i el mode d'emmagatzemar les dades. Les eines de gestió
de les cookies proporcionades pel teu navegador no eliminaran les cookies
flash.
Cookies Flash (Vimeo)
A les pàginas web, si fos necessari, s'instal·len cookies flash per a la
reproducció i difusió de vídeos i per a la navegació segura i la comprovació de
la comunicació de les dades.
Les cookies flash són diferents a les cookies de sessió o persistents en quant a
la quantitat, el tipus i el mode d'emmagatzemar les dades. Les eines de gestió
de les cookies proporcionades pel teu navegador no eliminaran les cookies
flash.

DESACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ DE "COOKIES"
Pots desactivar l'ús de cookies en qualsevol moment mitjançant la modificació
dels paràmetres de configuració del teu navegador.
Per deshabilitar les cookies pots consultar els següents enllaços en funció del
navegador que utilitzis:
 Per a la configuració de cookies d'Internet Explorer
 Per a la configuració de cookies de Firefox
 Per a la configuració de cookies de Google Chrome
 Per a la configuració de cookies de Safari

 Per a la configuració de flash cookies: Si desitges no permetre

emmagatzemar cap tipus de dada de flash player, deselecciona les
caselles "Permetre que el contingut de Flash emmagatzemi informació al
teu equip" i "Emmagatzemar els components comuns de Flash per reduir
els temps de descàrrega". Si desitges limitar la quantitat de dades
recollides per les aplicacions flash llisca l'indicador de la barra del panell
de configuració global d'emmagatzematge a la posició que desitgis.
L'usuari pot revocar el seu consentiment per a l'ús de cookies al seu navegador
a través de les indicacions anteriors o a través de la instal·lació d'un sistema de
rebuig, (opt-out) al seu navegador web. Alguns tercers faciliten aquest rebuig,
com per exemple:
Més informació sobre el complement d'inhabilitació per a navegadors de
Google Analytics
Opt-out de Doubleclick
Opt-out de cookies Flash de Youtube
Selecciona la opció "Emmagatzemar tots els llocs" o selecciona la web
específica que desitges esborrar i "Emmagatzemar Lloc Web".
L'usuari ha de tenir en compte que algunes característiques dels continguts de
les pàgines web només estan disponibles si es permet la instal·lació
de cookies al seu navegador. Si decideix no acceptar o bloquejar
determinades cookies (en funció de la seva finalitat), pot ser que això afecti,
total o parcialment, al funcionament normal de la pàgina web o que impedeixi
l'accés a alguns serveis de la mateixa.

Actualitzacions i canvis en la Política de Cookies
Poden modificar aquesta Política de Cookies en funció de noves exigències
legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar l'esmentada política a
les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

