
Política de cookies 
Aquest lloc utilitza galetes. Les cookies són petits arxius de text en que els navegadors emmagatzemen la 
informació durant la visita a les pàgines web. En les galetes, es poden recollir dades com l’adreça d’IP, 
l’adreça que vostè està visitant, el sistema operatiu, l’ idioma de navegació, així com altres informacions 
genèriques que poden ser recollides. Aquesta informació no s’associa amb qualsevol persona en particular, 
perquè només es informació estadística per analitzar la visibilitat dels diferents continguts del lloc web. A 
continuació us oferim informació sobre quines galetes utilitza aquest lloc web, així com la manera de 
controlar la seva gestió i com eliminar-los completament. Les galetes utilitzades per aquest lloc web Aquesta 
plana web utilitza les galetes següents: 

 Cookie de Google ANALYTICS: Google ANALYTICS és un servei gratuït que ofereix Google Inc. 
i que recull informació sobre les pàgines de la web consultada, a quina hora, quin navegador Web, 
etc. Posteriorment, aquesta informació s’envia als servidors de Google Inc. als Estats Units. 

 Cookies d’aplicació “Add-this”:  add-this és un servei gratuït que li permet compartir pàgines 
d’aquest lloc web per diferents mitjans (correu electrònic, xarxes socials, etc.). Add-this compila 
informació estadística de la vostra navegació per proporcionar publicitat adaptada als seus hàbits de 
navegació en aquest lloc web o en qualsevol altre lloc. 

Com es pot gestionar les galetes al navegador? L’usuari pot gestionar galetes instal·lades al seu ordinador 
posant opcions del seu navegador. A continuació us mostrem com pot canviar la configuració de cookies en 
els navegadors més importants del mercat per a la versió de PC. Quan utilitzeu altres navegadors o 
plataformes, consulteu la documentació específica subministrada pel promotor del navegador. La informació 
mostrada aquí de configuració és per a les versions existents en el moment de la preparació d’aquesta 
documentació. És possible que les instruccions difereixin en les futures versions dels navegadors. En aquest 
cas, consulteu l’apartat corresponent del suport desenvolupador. 

Les opcions es poden configurar per ajustar els permisos associats amb les cookies en el navegador de 
Google Chrome: 

 Clicar en del menú situat en la barra d’eines. 
 Seleccionar configuració. 
 Clicar en Mostra opcions avançades. 
 En la secció Privacitat feu clic al botó Configuració de continguts. 
 En la secció Cookies es poden configurar les opcions. 

Per a ajustar els permisos associats amb les galetes del navegador Mozilla Firefox: 

 En la part superior de la finestra de Firefox, feu clic en el menú Eines. 
 Seleccionar opcions. 
 Seleccionar el panell Privacitat. 
 En l’opció Firefox pot optar per utilitzar una configuració personalitzada per al historial per a 

configurar les opcions. 

Per a ajustar els permisos relacionats amb les galetes al navegador Internet Explorer: 

 En la part superior de la finestra d’Explorador d’Internet feu clic en el menú d’Eines. 
 Anar a la pestanya de Seguretat i utilitzar l’opció Eliminar l’historial de navegació per suprimir les 

cookies. 

Si bloqueja l’ús de cookies al seu navegador es possible que certs serveis o funcionalitats característiques del 
lloc web, poden no estar disponibles. 

 


