POLÍTICA DE COOKIES
El prestador pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de
mesurament, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són
fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les
activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu
ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el
navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla,
permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les
àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrarse en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del tràfic, controlar el
progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies
i per impedir la seva instal•lació en el seu equip. Per favor, consulti les instruccions i manuals
del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal•lació de les cookies
enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari
que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals
requereixi el previ registre o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única
finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per
recollir informació de caràcter personal.

Tipus de cookies

En funció de la seva naturalesa, les cookies es poden classificar com:

“Cookies de sessió” o “cookies persistents”: les "cookies de sessió" són eliminades en tancar el
navegador, en canvi les "cookies persistents" romanen en l'equip informàtic.

“Cookies pròpies” o “cookies de tercers”: les primeres pertanyen al propi titular de la web, les
segones a un tercer.

Cookies utilitzades en aquest lloc web:

Cookies pròpies i de sessió:

PHPSESSID
Temps de caducitat: Fins a la fi de la sessió de la navegació (fins al tancament del navegador).
Propòsit: Cookie estàndard de PHP (llenguatge en el qual està programada la web). Controla el
manteniment de la sessió.
Creació: A la primera pàgina visitada de la web.
Modificació: Mai.

Cookies pròpies i persistents:

language
Temps de caducitat: 1 any des de la seva creació
Propòsit: 1) Mostrar la web en l'últim idioma seleccionat; 2) Evitar mostrar l'alerta de política
de cookies una vegada l'usuari ha declarat ser coneixedor de les mateixes.
Creació: En acceptar l'usuari expressament ser coneixedor de la política de cookies.
Modificació: Cada vegada que l'usuari canvia d'idioma.

Cookies de tercers i persistents:

__utma
Temps de caducitat per defecte: 2 anys des de la seva creació o modificació.
Propòsit: Usat per distingir usuaris i sessions.
Creació: En executar-se la llibreria Javascript de Google Analytics i si no existeix la cookie
prèviament.
Modificació: Cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

__utmb
Temps de caducitat per defecte: 30 minuts des de la seva creació o modificació.
Propòsit: Usat per determinar noves sessions / visites.
Creació: En executar-se la llibreria Javascript de Google Analytics i si no existeix la cookie
prèviament.
Modificació: Cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

__utmc
Temps de caducitat per defecte: Fins a la fi de la sessió de la navegació (fins al tancament del
navegador).
Propòsit: Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie
operated in conjunction with the __utmb cookie to determini whether the user was in a new
session/visit.

__utmz
Temps de caducitat per defecte: 6 mesos des de la seva creació o modificació.
Propòsit: Emmagatzema l'origen de tràfic o campanya que explica com l'usuari ha arribat al
lloc.
Creació: En executar-se la llibreria Javascript de Google Analytics.
Modificació: Cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Aquestes quatre cookies de Google Analytics en cap cas li identifiquen de forma individual ja
que treballa amb dades agregades.

Google ha desenvolupat un complement perquè els visitants del lloc web tinguin la possibilitat
d'evitar que Google Analytics recopili i utilitzi les seves dades. Està disponible per Microsoft
Internet Explorer 7-10, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera.
Pàgina de descàrrega: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Com gestionar / rebutjar les cookies
Gestió de cookies en Google Chrome.
Gestió de cookies en Firefox.
Gestió de cookies en Internet Explorer.
Gestió de cookies en Safari.
Gestió de cookies en Opera.

