
POLÍTICA DE COOKIES 
 
 
A continuació, es detalla l'índex de la present POLÍTICA DE COOKIES: 
 
1. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LAS COOKIES.  
2. INFORMACIÓ SOBRE LES NOSTRES COOKIES 
 
 
1. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LES COOKIES 
 
Una Cookie és un petit arxiu d'informació que un lloc web emmagatzema en el 
seu equip, telèfon o qualsevol altre dispositiu, amb informació sobre la seva 
navegació en aquest lloc. Algunes galetes poden ser necessàries per facilitar 
la navegació i fer-la més amigable, sense danyar el seu ordinador.  
 
Les cookies ens ajuden a millorar l'experiència de la nostra web, permetent 
realitzar tasques que faran més còmoda i fàcil la seva visita a aquest lloc 
web. Per tant, podem trobar tant galetes que siguin obligatòries per al bon 
funcionament de la web, i altres que siguin per millorar i analitzar la seva 
experiència.  
 
(1) Aquestes galetes poden ser pròpies (aquelles que s'envien al teu equip des 
dels nostres propis equips o dominis) o de tercers (aquelles que s'envien al teu 
equip des d'un equip o domini que no és gestionat per nosaltres -per exemple, 
de Google); això vol dir que la informació que es recopila, es realitza a través 
d'arxius de terceres empreses i, per tant, són aquestes empreses les que ens 
faciliten aquesta informació.  
 
(2) Podem trobar una altra classificació de les galetes, segons la seva 
finalitat:  
 

o Cookies tècniques: Galetes que són imprescindibles per al bon 
funcionament del web. Per exemple, galetes per controlar el trànsit i 
la comunicació de dades, galetes per oferir seguretat, etc. Si aquest 
tipus de galetes s'eliminessin, es podria veure afectat el funcionament 
del web. 

o Cookies d'anàlisi: Galetes que ofereixen informació estadística sobre el 
web. Per exemple, el nombre de visitants, el temps de durada de la 
seva visita, etc. 

o Galetes de personalització: Galetes que permeten oferir una certa 
personalització del web segons la informació que rebi la galeta del 
navgador. Amb això, aconseguim que l'experiència de l'usuari millori, 
per exemple, adaptant l'idioma, localització per facilitar 
l'autocompletat, etc. 

o Cookies publicitàries: Galetes que permeten oferir i adaptar publicitat 
personalitzada a l'usuari que visita el web, segons els seus hàbits de 
navegació.  

 



(3) També indicar-li que la instal·lació de les cookies pot ser temporal (deixen 
d'enviar informació un cop transcorregut el temps d'instal·lació -per exemple, 
galetes de sessió) o permanent (no expira si no s'elimina). Per evitar que 
aquestes galetes deixin de instal·lar-se en el seu equip o eliminar-les, pot 
dirigir-se als següents enllaços per obtenir tota la informació per configurar o 
desactivar les galetes en cada navegador: 
 

o Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-
deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-
preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-we 

o Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
o Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-

es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
o Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 
o Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 
Si hem obtingut el seu consentiment previ, aquesta galeta seguirà instal·lada 
si no ha realitzat cap acció en contra posterior o la seva durada ha expirat.  
 
 
2. INFORMACIÓ SOBRE LES NOSTRES COOKIES  
 
Un cop explicat tot l'anterior, es detalla a continuació la informació relativa a 
les cookies que utilitzem, d'acord amb el que disposa la normativa al 
respecte. 
 
 

TITULAR Pròpia 

NOM TIPUS (2) DESCRIPCIÓ TEMPS (3) 

beng_proxy_session Analítica És una galeta de sessió. S'empra 
per gestionar la sessió mentre 
l'usuari navega. 

Sessió 

 

TITULAR Facebook 

NOM TIPUS (2) DESCRIPCIÓ TEMPS (3) 

fr Tècnica Galetes de Facebook que tenen 
per finalitat possibilitar el logueo 
al lloc web a través del compte 
de Facebook. 

3 mesos 

 
Podrà trobar més informació sobre la política de privacitat de Facebook, amb 
domicili en 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour (Dublin) 2, Irlanda al 
següent enllaç https://es-es.facebook.com/privacy/explanation. Així mateix, 
podrà veure mes informació sobre l'Escut de Privacitat entre la Unió Europea i 
els Estats Units, a l'tractar-se d'una transferència internacional de dades 
personals http://www.facebook.com/about/privacyshield.  
 

https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
http://www.facebook.com/about/privacyshield


TITULAR Bing.com 

NOM TIPUS (2) DESCRIPCIÓ TEMPS (3) 

_SS 

Tècnica 

Permet que la funcionalitat de 
el mapa de Bing funcioni amb 
èxit. 

Sessió 

SRCHUSR 

1 mes 

SRCHUID 

MUID 

SRCHD 

MUIDB 

_EDGE_S 

SRCHD 

_RwBf Aquesta galeta directa de 
Microsoft MSN garanteix el 
correcte funcionament de la 
pàgina web. 

_HPVN 

MSCC 

Analítica 

Aquestes galetes monitoritzen 
el comportament de l'usuari en 
el lloc i les interaccions amb 
l'API Bring Maps. 

SRCHHPGUSR 

ipv6 
Sessió 

 
Utilitzem cookies de Microsoft Bing Ads, ofert per Microsoft Corporation, amb 
domicili a One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA ("Microsoft"). Aquesta 
informació es transmet als servidors de Microsoft en EE. UU, de manera que es 
tracta d'una transferència internacional de dades personals. Podrà trobar més 
informació sobre la política de privacitat de Microsoft i sobre la transferència 
internacional de dades en https://privacy.microsoft.com/es-
es/privacystatement  
 

https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

