POLÍTICA DE COOKIES DE LA WEB

En relació amb les cookies durant la navegació
La cookie (o cookie d'ordinador) és una petita informació enviada per un lloc web i
emmagatzemada al navegador de l'usuari, de manera que el lloc web pot consultar
l'activitat prèvia de l'usuari.

Taula de cookies d'aquest portal
Nom de
cookie

la Tipus

Objectiu

Durada

viewed_cookie
_policy

Necessària

La cookie està definida pel 11 mesos
cookie consent connector del
RGPD i s'utilitza per mostrar si
l'usuari ha consentit o no l'ús de
cookies. No emmagatzema cap
dada personal.

cookielawinfocheckbox-nonnecessary

Necessària

Aquesta galeta està definida pel 1 any
connector de consentiment de
galetes RGPD. Les cookies
s'utilitzen per donar el
consentiment de l'usuari a les
cookies en la categoria "No
requerit".

cookielawinfocheckboxnecessary

Necessària

Aquesta galeta està definida pel 1 any
connector de consentiment de
galetes RGPD. Les cookies
s'utilitzen per donar el
consentiment de l'usuari a les
cookies en la categoria
"Requerit".

PHPSESSID

Necessària

Aquesta galeta és nativa de les 1 any
aplicacions PHP. La galeta
s’utilitza per emmagatzemar i
identificar la identificació de
sessió única d’un usuari amb la
finalitat d’administrar la sessió
de l’usuari en el lloc web. La
galeta és una galeta de sessió i

s’elimina quan es tanquen totes
les finestres de navegador.
test_cookie

Necessària

Proveu la inserció de cookies.

11 mesos

_ga

Estadística

Aquesta cookie és instal·lada 2 anys
per Google Analytics. La galeta
s'utilitza per calcular les dades
de
visitants,
sessions
i
campanyes i per fer un
seguiment de l'ús del lloc per a
l'informe d'anàlisi del lloc. Les
cookies
emmagatzemen
informació de forma anònima i
assignen un nombre generat
aleatòriament per identificar
visitants únics.

_gat

Estadística

Aquestes
cookies
són 1 minut
instal·lades
per
Google
Universal
Analytics
per
restringir
el
percentatge
d'aplicacions amb la finalitat de
limitar la recollida de dades en
àrees d'alt trànsit.

_gid

Estadística

Aquesta cookie és instal·lada 1 dia
per Google Analytics. La cookie
s'utilitza per agregar informació
sobre com els visitants utilitzen
un lloc web i ajuda a crear un
informe analític sobre el
rendiment del lloc web. Les
dades recollides inclouen el
nombre de visitants, la font
d'on venien i les pàgines
visitades de forma anònima.

IDE

Comportamental

Utilitzat per Google DoubleClick 2 anys
i emmagatzema informació
sobre com l’usuari utilitza el lloc
web i qualsevol altra publicitat
abans de visitar-lo. S’utilitza per
presentar als usuaris anuncis
que els siguin rellevants segons
el perfil d’usuari.

YSC

Comportamental

Aquestes cookies les defineix Cada sessió
YouTube i s’utilitzen per fer un
seguiment de les visualitzacions
de vídeos incrustats.

GPS

Comportamental

Aquesta cookie la defineix Cada sessió
YouTube
i
registra
un
identificador únic per al
seguiment dels usuaris en
funció de la seva ubicació
geogràfica.

VISITOR_INFO1 Comportamental
_LIVE

Aquesta cookie la defineix 5 mesos
YouTube. S’utilitza per fer un
seguiment de la informació dels
vídeos de YouTube incrustats
en un lloc web.

ADMINISTRA LES GALETES
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip
mitjançant la connexió d'aquest lloc web o la configuració de les opcions del
navegador instal·lat en el seu equip.
Si no esteu segur de quin tipus i versió del navegador utilitzeu per accedir a Internet:

COM ADMINISTRAR LES GALETES AL WINDOWS
Google Chrome
1. Feu clic al menú de Chrome situat a la barra d'eines del navegador.
2. Selecciona "Configuració".
3. Feu clic a "Mostra les opcions avançades..."
4. A l'apartat "Privacitat", faci clic en el botó "Configuració de continguts...".
5. A l'apartat "Cookies" pot configurar les opcions que s'indiquen a continuació: Eliminar
cookies, bloquejar o permetre les cookies per defecte, incloure excepcions a les cookies
de determinats dominis o llocs web.
6. Per a més detalls, consulteu l'ajuda de Google Chrome.

Mozilla Firefox
1. A la part superior de la finestra del Firefox, premi el botó Firefox i seleccioni "Opcions".

2. Selecciona el panell "Privacitat".
3. A "Firefox podràs triar "Utilitzar configuracions personalitzades per a l'historial".
4. Marqui l'opció "Acceptar cookies" per activar-les, i desmarqui-les per desactivar-les.
5. Si no desitja rebre cookies de tercers, desmarqui "Acceptar cookies de tercers".
6. Pot consultar l'ajuda de Mozilla per a més informació

COM GESTIONAR LES COOKIES AL MAC
Google Chrome
1. Feu clic al menú de Chrome situat a la barra d'eines del navegador.
2. Selecciona "Configuració".
3. Feu clic a "Mostra les opcions avançades..."
4. A l'apartat "Privacitat", faci clic en el botó "Configuració de continguts...".
5. A l'apartat "Cookies" pot configurar les opcions que s'indiquen a continuació: Eliminar
cookies, bloquejar o permetre les cookies per defecte, incloure excepcions a les cookies
de determinats dominis o llocs web.

Mozilla Firefox
1. A la barra de menús faci clic en el menú del Firefox i seleccioni "Preferències...".
2. Selecciona el panell de Privacitat.
3. A "Firefox podràs triar "Utilitzar configuracions personalitzades per a l'historial".
4. Marqui l'opció "Acceptar cookies" per activar-les, i desmarqui-les per desactivar-les.
5. Si no desitja rebre cookies de tercers, desmarqui "Acceptar cookies de tercers".

