
                                                                                            POLÍTICA DE COOKIES 

 

¿QUÈ SÓN LES COOKIES? 

En aquesta Web utilitzem cookies i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen 
informació quan vostè navega. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats 
molt diverses, com per exemple, reconèixer-lo com a usuari, obtenir informació sobre els seus 
hàbits de navegació o personalitzar la forma en que es mostra el contingut. 

Existeixen cookies que són controlades i gestionades pel propi titular de la Web (són cridades 
“cookies pròpies”) i unes altres que ho són per tercers (són conegudes com “cookies de 
tercers”), per exemple, perquè aquests proporcionen una eina o una funcionalitat integrada a 
la web. 

Els usos concrets que fem d'aquestes tecnologies es descriuen a continuació. 

Quin tipus de cookies utilitzem i per a què? 

En aquesta Web utilitzem el següent tipus de cookies: 

Cookies técnicas o indispensables a la prestación de los servicios: Són aquelles que permeten 
a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis 
que hi existeixin, incloent aquelles que s'utilitzen per a permetre la gestió i operativa de la pàgina 
web i habilitar les seves funcions, com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de 
dades, identificar la sessió, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar 
continguts per a la difusió de vídeos o sò.  

Aquestes cookies estan exceptuades del compliment de les obligacions establertes en l'article 
22.2 de la LSSI.  

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES 

Certes cookies es cancel·len una vegada finalitzada la navegació a la web (cookies de sessió) 
mentre que unes altres poden seguir emmagatzemades a l'equip dels usuaris i ser accedides per 
un període més llarg (cookies persistents).  

En aquesta web es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació una vegada finalitzada 
la connexió web. 

TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS I DRETS DE L'INTERESSAT 

La informació obtinguda de les cookies només pot associar-se a un usuari concret en cas que 
aquest usuari estigui identificat a la web. En aquest cas, aquestes dades seran tractats de 
conformitat amb el que s'estableix a la nostra política de privacitat web. 

En qualsevol moment els usuaris afectats podran exercitar el seu dret a sol·licitar l'accés, la 
rectificació o supressió, la limitació del tractament i la portabilitat de les seves dades, així com a 
oposar-se al seu tractament i a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Més 
informació sobre protecció de dades a la nostra política de privacitat. 

COM PUC GESTIONAR LES COOKIES? 

Vostè pot permetre o bloquejar les cookies, així com esborrar les seves dades de navegació 
(incloses les cookies) des del navegador que utilitzi. Consulti les opcions i instruccions que 
ofereix el seu navegador per a això.  

En cas de desactivar les cookies, és possible que no pugui fer ús de totes les funcionalitats de la 
web. 


