
 

 

             

POLÍTICA DE COOKIES 

 
En compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç 

Electrònic i la Guia de l’ús de les Cookies de l’AEPD, l’informem que aquest portal web utilitza 
cookies.  

Les cookies són petits arxius de text en els quals els navegadors emmagatzemen informació 
durant les visites a les pàgines web. A les cookies, s'hi poden recollir dades com l'adreça IP, 
l'adreça que s'està visitant, el sistema operatiu, l'idioma de navegació, a més d'altra 
informació. Aquesta informació no queda associada a cap persona concreta sinó que és 
únicament informació estadística per analitzar la visibilitat dels diversos continguts del lloc 
web, no obstant, depenent de la informació que contingui i de la forma que es faci ús en el 
seu equip, poden utilitzar-se per identificar l’usuari. 

Cookies que utilitza aquest lloc web: 

El nostre web fa ús de cookies dels següents tipus:  

• Cookies tècniques 
 

o Finalitat: Cookies pròpies i de tercers (Facebook, Twitter i Youtube) 
necessàries per a l'ús de la web i millorar el servei de manera continua, 

permetent a l’usuari navegar a través de la pàgina web i fer ús dels serveis 
posats a disposició: inici de sessió, procés de cerca, tràmits electrònics, etc. 
 

o Conservació: Període de conservació màxim d’1 any. Les cookies tècniques 
en la majoria dels casos s’esborren al finalitzar la sessió. Transcorregut aquest 
període les cookies s’eliminaran. 

 

• Cookies de personalització 

 

o Finalitat: Cookies pròpies que permeten a l’usuari accedir al servei amb 
característiques predefinides com per exemple, l’idioma, tipus de navegador, 
configuració regional, etc 
 

o Conservació: Període de conservació d’1 any. Transcorregut aquest període 
les cookies s’eliminaran. 

 

• Cookies de anàlisis 
 

o Finalitat: Utilitzades únicament per a quantificar el número d’usuaris que 
accedeixen a aquest portal, facilitant la realització de mesuraments i anàlisis 
estadístiques que permeten millorar els serveis del lloc web. Es tracten dades 
agregades sense identificar als usuaris.  
 
Les cookies d’anàlisi són cookies de tercers: 
 

- Google Analytics de Google Inc.: recull informació sobre quines 
pàgines del lloc web s'han consultat, en quin moment, amb quin 
navegador, etc. Posteriorment, aquesta informació s'envia als 
servidors de Google Inc. als Estats Units. 
 

o Conservació:  Període de conservació màxim de dos anys de les cookies de 

Google Analytics. Transcorregut aquest període les cookies s’eliminaran. 
 



 

 

             

Mitjançant l’ús de les nostres cookies no es porten a terme elaboració de perfils ni tractament 
que impliquin decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l’usuari o que l’afectin 
significativament de manera similar.  

Transferència internacional de dades 

No es realitzen transferències internacional de dades personals.  

Encara que la informació extreta de les cookies analítiques es transfereixin fora de de l’Espai 
Econòmic Europeu, no es realitza una transferència internacional de dades personals, ja que 
aquesta informació no en permet identificar als usuaris ni s’utilitza per a distingir a uns usuaris 
d’altres ni es realitza un seguiment individualitzat dels mateixos.  

Període de conservació de les cookies 

Les cookies es conservaran un període mínim de la sessió de navegació i un màxim de dos 
anys, en funció del tipus de cookies segons la taula anterior. L’usuari pot revocar el seu 
consentiment mitjançant els mecanismes que es descriuen en el següent apartat, esborrant 
total o parcialment les cookies que consideri.  

Com es poden administrar les cookies al navegador? 

La instal·lació de cookies es realitza únicament quan l’usuari ACCEPTA l’ús de les mateixes en 
el primer accés al portal web mitjançant una finestra petita informativa, on podrà configurar 
l’acceptació de les cookies que no siguin imprescindibles per al funcionament de la web, sense 
recollir en cap moment dades personals ni confidencials de l’usuari ni perfiles de comportament 
i garantint l’anonimat de l’usuari. 

L’usuari en qualsevol moment pot denegar o revocar el consentiment per a l’ús de cookies. 

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies, delimitar la instal·lació de determinades cookies 

o vulguin ser informats de la seva fixació, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.  

L’usuari en qualsevol moment pot denegar o revocar el consentiment per a l’ús de les cookies. 
Aquells usuaris que no desitgin l’ús de les cookies podrà delimitar la instal·lació de 

determinades cookies mitjançant el quadre de configuració del lloc web o bé configurant-les al 
seu cercador a aquest efecte.  

Les instruccions per a la gestió de cookies dels navegadors més habituals les pot trobar en els 

següents enllaços: 

- Google Chrome. 
- Mozilla Firefox. 
- Internet Explorer. 

- Safari 
- Opera 

En cas que utilitzeu altres navegadors o plataformes, si us plau, consulteu la documentació 
específica subministrada per l'empresa desenvolupadora del navegador. 

Si bloquegeu l'ús de cookies al vostre navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats 
de la pàgina web no estiguin disponibles. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca
http://support.mozilla.org/ca/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.allaboutcookies.org/es/administrar-las-cookies/opera.html

