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¿Què són i per a què les utilitzem?
Aquest lloc web, igual que la majoria de llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar
l'experiència de l'usuari. A continuació, trobareu informació sobre què són les galetes, quin tipus de
cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar
específicament la instal·lació de cookies de tercers.
Què són les cookies?
Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com les pàgines web, poden instal·lar al seu
ordinador, telèfon intel·ligent, tauleta o televisió connectada. Les seves funcions poden ser molt
variades: emmagatzemar les seves preferències de navegació, recopilar informació estadística,
permetre certes funcionalitats tècniques, etcètera. De vegades, les galetes s'utilitzen per
emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu equip, fins al
punt, segons els casos, de poder reconèixer-ho.
¿Per què són importants?
Les cookies són útils per diversos motius. Des d'un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines
web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències, com ara emmagatzemar el
seu idioma o la moneda del seu país. A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els
serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d'elles.
¿Com utilitzem les cookies?
Navegar per aquest portal suposa que es puguin instal·lar els següents tipus de cookies:
- Cookies de millora del rendiment

Aquest tipus de galetes conserva les seves preferències per certes eines o serveis perquè no hagi
de reconfigurar cada vegada que visita el nostre portal i, en alguns casos, poden ser aportades per
tercers. En el cas de comerç electrònic, permeten mantenir informació sobre la cistella de la
compra.

- Cookies d'anàlisi estadística

Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el nombre de
visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a
això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web, i millorar així l'oferta de productes o
serveis que oferim.
- Cookies de registre

Quan vostè es registra al nostre lloc web, es generen cookies que l'identifiquen com a usuari
registrat i indiquen quan vostè s'ha identificat al portal. Aquestes cookies són utilitzades per
identificar el seu compte d'usuari i els seus serveis associats. Aquestes galetes es mantenen
mentre vostè no abandoni el compte, tanqui el navegador o apagueu el dispositiu. Aquestes galetes
poden ser utilitzades en combinació amb dades analítiques per identificar de manera individual les
seves preferències al nostre portal.
Altres cookies de tercers
En algunes de les nostres pàgines es poden instal·lar cookies de tercers que permetin gestionar i
millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d'aquest ús són els enllaços a les xarxes
socials que permeten compartir els nostres continguts.

¿Com puc configurar les meves preferències?
Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració
de les opcions del seu navegador d'internet. En el cas en què les bloquegi, és possible que certs
serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a vostè.

