Què són les cookies?
Les cookies són petits fitxers de text que s’utilitzen per emmagatzemar dades. S’emmagatzemen al vostre dispositiu
quan es carrega el lloc web al navegador. Aquestes cookies ens ajuden a fer que el nostre web funcioni correctament, a fer-lo més segur, a proporcionar una millor experiència d’usuari, a entendre el funcionament del lloc i a
analitzar què funciona i què necessita una millora.
Com utilitzem les cookies?
Com la majoria dels serveis en línia, el nostre lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diversos propòsits.
Les cookies pròpies són bàsicament necessàries perquè el lloc web funcioni correctament i no recopilen cap de les
vostres dades d’identificació personal. Les cookies de tercers que s’utilitzen serveixen, principalment, per entendre
el funcionament del lloc; com interactueu amb el nostre lloc, mantenir segurs els nostres serveis i, en definitiva,
proporcionar-vos un espai de navegació millor i millorat.
Quins tipus de cookies fem servir?
Essencials: algunes cookies són essencials perquè pugueu experimentar la plena funcionalitat del nostre lloc. Ens
permeten mantenir sessions d’usuaris i prevenir amenaces de seguretat. No recopilen ni emmagatzemen cap informació personal.
Estadístiques: aquestes cookies emmagatzemen informació com el nombre de visitants del lloc web, quines pàgines del lloc web s’han visitat, la font de la visita, etc. Aquestes dades ens ajuden a comprendre i analitzar el rendiment del lloc web i on cal millorar. En concret, utilitzem Google Analytics.
Funcionals: Aquestes són les cookies que ajuden a determinades funcionalitats no essencials del nostre lloc web.
Aquestes funcionalitats inclouen: incrustar contingut com vídeos o compartir contingut a les xarxes socials.
Preferències: aquestes cookies ens ajuden a emmagatzemar la vostra configuració i preferències de navegació, com
ara les preferències d’idioma, de manera que tingueu una millor i més eficient experiència en futures visites.
COM PODEU BLOQUEJAR LES PREFERÈNCIES DE COOKIES?
Les cookies les podeu bloquejar o esborrar des del vostre navegador. Per a més informació:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad): http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browserPer obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot visitar:
http://www.aboutcookies.org
ADVERTIMENT: Si elimineu o bloquejeu totes les cookies, la qualitat del nostre web pot veure’s afectat.

