Llegeix atentament la nostra política de cookies
Què són les galetes?
Una galeta és qualsevol tipus d'arxiu o dispositiu que es descarrega en l'equip terminal d'un usuari amb la finalitat
d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal·lació.
Tipus de Cookies
Segons l'entitat que les gestioni:
• Galetes pròpies: són les que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor
i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
• Galetes de tercers: són les que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat
per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.
Segons el termini de temps que romanen activades:
• Galetes de sessió: són un tipus de galetes dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari
accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la
prestació del servei sol·licitat per l'usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de pàgines visitades).
• Galetes persistents: són un tipus de galetes en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden
ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.
Segons la seva finalitat:
• Galetes tècniques: són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o
aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la
comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren un
formulari, realitzar el procés de donació, fer la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar
elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir
continguts a través de xarxes socials.
• Galetes de personalització: són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de
caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari, com per exemple: l'idioma, el
tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d'on s'accedeix al servei, etc.
• Galetes d'anàlisi: són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del
comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de
galetes s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de
navegació dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les
dades d'ús que fan els usuaris del servei.
Com desactivar les galetes?
Pots gestionar l'ús de cookies a través del navegador instal·lat a l'equip. En els següents enllaços pots conèixer quin tipus
de cookies han estat instal·lades, així com el procediment per a la seva bloqueig o eliminació. En funció del navegador
que utilitzis, tria algun dels següents links:
• Firefox
• Chrome
• Safari
• Microsoft Edge
• Microsoft Explorer
• Opera
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