Política de Cookies
Aquest portal , igua l que la ma jor ia de porta ls a Interne t, utilitz a
cookies per millorar l'exper iè nc ia de l' usuari. A cont inuac ió
trobareu informac ió sobre què són les cookies, quins t ipus de
cookies utilitz a aquest portal, com p ot desactivar les cookies en
el seu na vegad or i c om desact ivar específica ment la insta l• lac ió
de cookies de tercers. Si no troba la informac ió específica que
vostè està buscant, si us plau, consu lte u la Nota Lega l on
trobareu les nostres dades de contacte .
Què són les cookies?
Les cookies són pet its arxius que algunes plataformes, com les
pàgines web, poden insta l• lar a l seu ordinador, smartphone,
tablet o te le vis ió connectada. Les seve s func ions poden ser molt
var iades: em magatz emar les seves preferènc i es de na vegac ió,
recop ilar informac ió estadística, permetre certes func iona litats
tècniques, etcètera. En ocas ions, les cookies s'utilitz en per
emmagatz emar informac ió bàsica sobre els hàb its de na vegac ió
de l'usuari o de l seu equip, fins al punt , segons e ls casos, de
poder reconè ixer -ho.
Per què són importants ?
Les cookies són útils per diversos mot ius. Des d'un punt de vista
tècnic, permete n que les pàg ines web func ionin de forma m és
àgil i adaptada a les seves preferènc ies , com per exemple
emmagatz ema r el seu id ioma o la mone da del seu país. A més,
ajude n e ls responsables de ls llocs web a millorar e ls serve is que
ofere ixen, gràc ies a la informac ió estadística que reculle n a
través d'e lles. Fina lme nt, serve ixe n per fer més efic ie nt la
public itat que li m ostrem, gràcies a la qual li podem ofer ir
serveis de forma gratuïta.
Com utilitzem les cookies?
Navegar per aquest portal suposa que es puguin insta l• lar e ls
següents tipus de galetes:
Cookies d e m illora del rendim ent
Aquest tipus de galetes conserva les seves preferènc ies per
determinades e ines o serve is perquè no hag i de reconfigurar cada
vegada que vis ita e l nostre porta l i, e n algu ns casos, poden ser
aportades per tercers. Alguns exemp les són: volum de ls
reproductors audiovisua ls, preferènc ies d'or dena c ió d'art ic les o
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ve loc itats de reproducc ió de víde o com patib les. En e l cas de
comerç e lectrò nic, permete n mantenir informa c ió sobre la
ciste lla de la c ompra.
Cookies d'anàlisi estadística
Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercer ,
permeten quant ificar el nombre de vis it ants i a na litz ar
estadísticame nt la ut ilitz ac ió que fan e ls usuaris dels nostres
serveis. Gràcies a a ixò podem estudiar la na vegac ió per la nostra
pàgina web, i m illorar a ixí l'oferta de productes o serve is que
ofer im.
Cookies d e geolocalització
Aquestes cookies són usades per programes que inte nte n
loca litz ar geogràficame nt la situac ió de l'ord inad or, smartphone,
tablet o te le vis ió connectada, per, de manera t ota lme nt a nónima,
ofer ir cont inguts i serve is més adequats.
Cookies d e registre
Quan vostè es registra al nostre porta l, es generen cookies que
l'ident ifique n c om a usuari registrat i ind iquen qua n vostè s'ha
ide nt ificat a l p orta l. Aquestes galetes són utilitz ades per
ide nt ificar e l seu compte d'usuari i e ls seus serveis associats .
Aquestes galetes es mantene n me ntre no aband oni e l c ompte,
tanqu i e l navegad or o apagu i e l d ispositiu. Aquestes galetes
poden ser utilitz ades en comb inac ió am b dades analít iques per
ide nt ificar de ma nera ind ividua l les seves preferènc ies al nostre
porta l.
Cookies publicitàries
Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers,
permeten gestionar e ficaçme nt e ls espais public it aris de l nostre
lloc web, adequant e l cont ingut de l' a nunc i a l c ont ingut de l
servei sol• li c itat o l'ús que realitz i de la nostra pàgina web.
Gràcies a ella p odem c onè ixer e ls seus hàb its de na vegac ió a
inter net i m ostrar public itat re lac ionad a amb el seu perfil de
na vegac ió.
Altres cookies de tercers
En a lgunes de les nostres pàgines es poden insta l• lar c ookies de
tercers que permetin gestionar i m illor ar els serve is que aquests
ofere ixen. Un exemp le d'aquest ús són els enllaç os a les xarxes
soc ia ls que permeten compart ir e ls nostres cont inguts.
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Com puc configurar les m eves preferències ?
P ot permetre, bloquejar o e lim inar les cookies insta l• lades en e l
seu equip mit ja nça nt la c onfiguració de les opc ions del seu
na vegador d'inter net. E n e l cas en què les bloqueg i, és possib le
que certs serveis que necessit en e l seu ús no estigu in d isponib les
per a vostè. A cont inuac ió us ofer im e nllaç os en e ls qua ls
trobareu informac ió sobre com p ot act ivar les seves preferènc ies
en e ls princ ipa ls na vegad ors:
Goog le C hrome
Moz illa Fire fox
Internet Explorer
Safari
Safari para IOS (iPhone, iPad)
Cookies Flas h
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