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POLÍTICA DE COOKIES
1. Definició i funció de les cookies.
Què són les cookies? Una cookie o galeta és un arxiu que es descarrega a l?ordinador de
l?usuari en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web,
entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un
usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què
utilitzeu el vostre equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.
2. Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?
Cookies tècniques i de personalització: necessàries o convenients per a la prestació de
determinats serveis. Les primeres permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web
i la utilització dels diferents serveis que hi ha. Les segones permeten accedir a l'usuari al
servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides. S'utilitzen cookies per
l'idioma, pel gestor de continguts i pel manteniment de sessió quan és necessari. Si es
desactiven aquestes galetes es podrien no visualitzar correctament els continguts del lloc
web.
Cookies analítiques: ja sigui perquè són tractades per nosaltres o per tercers, permeten fer el
seguiment i anàlisi estadística del comportament del conjunt dels usuaris. Si es desactiven
aquestes cookies, el lloc web podrà seguir funcionant, sense perjudici que la informació
captada per aquestes cookies sobre l'ús del nostre web i sobre el seu contingut permeti
millorar els nostres serveis.
Cookies de xarxes socials externes: s'utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el
contingut de diferents plataformes socials.

3. Forma de desactivar o eliminar les cookies.
Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la
configuració de les opcions del navegador al teu ordinador. En cas que no acceptis les
cookies és possible que la pàgina web no funcioni correctament.
? Configuració per a Internet Explorer aquí [1]
? Configuració per a Firefox aquí [2]
? Configuració per a Safari aquí [3]
? Configuració per a Chrome aquí [4]
? Configuració per a Android aquí [5]
4. Informació sobre la identificació de qui utilitza les cookies.
La informació obtinguda per les cookies és tractada pel COAC, que ha contractat la prestació
del servei d'analítica amb Google Analytics. En l?enllaç següent podràs accedir a les seves
condicions legals [6]
[6]

També pot ser que hi hagi complements d'altres proveïdors. Seguint els vincles següents
podràs comprovar les condicions legals respecte a les seves cookies:
? Facebook [7]
? Twitter [8]
? LinkedIn [9]
? Youtube [10]
5. Actualització de la política de cookies.
És possible que per noves interpretacions realitzades per l'organisme regulador competent,
jutges o tribunals, aquesta política de cookies pugui sofrir alguna modificació, pel que es
prega a l'usuari que comprovi de forma regular el seu contingut.

[11]
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