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Política de galetes

Ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes. Les galetes són petits arxius de text en els quals els
navegadors emmagatzemen informació durant les visites a les pàgines web. A les
galetes, s’hi poden recollir dades com l’adreça IP, l’adreça que s’està visitant, el
sistema operatiu, l’idioma de navegació, a més d’altra informació. Aquesta
informació no queda associada a cap persona concreta sinó que és únicament
informació estadística per analitzar la visibilitat dels diversos continguts del lloc
web.

A continuació, us donem informació sobre quines galetes utilitza aquest lloc web
així com de la forma de controlar la gestió de galetes i de com eliminar-les
completament.

Galetes que utilitza aquest lloc web:

Aquest lloc web utilitza únicament galetes de Google Analytics. Google Analytics
és un servei gratuït que ofereix Google Inc. i que recull informació sobre quines
pàgines del lloc web s’han consultat, en quin moment, amb quin navegador, etc.
Posteriorment, aquesta informació s’envia als servidors de Google Inc. als Estats
Units.

Com es poden administrar les galetes al navegador?

L’usuari pot gestionar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració
de les opcions del navegador. A continuació us mostrem com podeu canviar la
configuració de les galetes als principals navegadors del mercat per a la seva versió
de PC. En cas que utilitzeu altres navegadors o plataformes, si us plau, consulteu la
documentació específica subministrada per l’empresa desenvolupadora del
navegador. La informació mostrada aquí per a la configuració és per a les versions
existents en el moment de la confecció d’aquesta documentació. És possible que les
instruccions difereixin en futures versions dels navegadors. En aquest cas, si us
plau, consulteu l’apartat de suport corresponent de l’empresa desenvolupadora.

Per ajustar els permisos relacionats amb les Galetes al navegador Internet
Explorer:

Més informació sobre Internet Explorer.

Per ajustar els permisos relacionats amb les Galetes al navegador Mozilla
Firefox:

A la part superior de la finestra de Firefox cliqueu al menú Eines.
Seleccioneu Opcions.
Seleccioneu el panell Privacitat.

file:///
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7


A l’opció Firefox podreu escollir Usar una configuració personalitzada per a
l’historial per configurar les opcions.

Més informació sobre Mozilla Firefox.

 Per ajustar els permisos relacionats amb les galetes al navegador Google
Chrome:

Més informació sobre Google Chrome.

Si bloquegeu l’ús de Galetes al vostre navegador és possible que alguns serveis o
funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
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