
POLÍTICA DE COOKIES

1. Què són les cookies i per què les utilitzem a la Web?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al dispositiu de l’usuari al accedir a determinats llocs
web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu
equip.  

Les  cookies  permeten  a  aquest  web,  entre  d’altres  coses,  emmagatzemar  i  recuperar
informació sobre les opcions i hàbits de l’usuari. En aquest lloc web, les cookies que existeixen
són necessàries per al seu funcionament. 

És important destacar que l’ús de cookies no proporciona dades personals de l’usuari. 

2. Quin tipus de cookies existeixen?

Les cookies,  en funció  del  temps que  romanen activades,  poden dividir-se en cookies de
sessió o permanents:

 Cookies  de  sessió:  les  dades  que  recaven  i  emmagatzemen  aquestes  cookies  es
recullen  mentre  l’usuari  navega  per  la  pàgina  web,  i  són  eliminades  al  tancar  el
navegador. Es solen emprar per a emmagatzemar informació que interessa conservar
per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.

 Cookies  persistents: mitjançant  aquestes  cookies  les  dades  continuen
emmagatzemades en el dispositiu durant un període de temps determinat, facilitant així
el control de les preferències elegides sense tornar que repetir certs paràmetres cada
cop que es visita el lloc web.

Addicionalment, segons l’entitat que les gestioni, les cookies poden classificar-se en pròpies o
de tercer:

 Cookies pròpies: aquestes cookies 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.

 Cookies de tercers: aquestes cookies s’envien al terminal de l’usuari des d’un equip o
domini que no és gestionat per l’editor, sinó per un una altra entitat que tracta les dades
obtingudes a través de les cookies.

En quant a finalitat, les cookies poden ser:

 Cookies tècniques: aquestes cookies permeten controlar el trànsit y la comunicació de
dades.

 Cookies  de  personalització:  aquestes  cookeis  deixen  accedir  als  usuaris  segons
algunes característiques pròpies que es recullen (navegador, idioma, etc.).

 Cookies  d’anàlisi:  aquestes  cookies  permeten  al  responsable  de  les  mateixes  el
seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web i permeten elaborar un
perfil d’usuari.

 Cookies  publicitàries: aquestes  cookies  recullen  dades sobre  la  gestió  dels  espais
publicitaris.



3. Quin tipus de cookies utilitza la pàgina web?

Nom Domini Finalitat Venciment

PHPSESSID .ipsi.cat

Cookie generada per aplicacions
basades  en  el  llenguatge  PHP.
Aquest  és  un  identificador  de
propòsit  general  utilitzat  per  a
mantenir les variables de sessió
de l’usuari.

Sessió

__gat .ipsi.cat Utilitzat per Google Analytics per
a controlar la taxa de peticions

1 dia

_gid .ipsi.cat
Registra  una  identificació  única
que  s'utilitza  per  a  generar
dades  estadístiques  sobre  com
utilitza el visitant el lloc web.

1 dia

_ga .ipsi.cat
Registra  una  identificació  única
que  s'utilitza  per  a  generar
dades  estadístiques  sobre  com
utilitza el visitant el lloc web.

2 anys

NID .google.com
Per  al  recompte,  per  part  de
Google, del número d'usuari que
utilitzen els mapes.

7 mesos

1P_JAR .google.com Per  a  personalitzar  els  anuncis
segons els interessos de l'usuari.

1 setmana

CONSENT .google.com Cookie  tècnica  per  a  controlar
l'acceptació de cookies.

Permanente

OTZ .google.com

 4. Com deshabilitar les cookies del navegador?

L’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjanant la
configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. Si us plau, llegeixi
atentament la secció d’ajuda del seu navegador per a conèixer més sobre com activar el “mode
privat” o desbloquejar determinades cookies. 

 Informació sobre cookies per a Internet Explorer.
 Informació sobre cookies per a Mozilla Firefox.
 Informació sobre cookies per a Opera.
 Informació sobre cookies per a Google Chrome.
 Informació sobre cookies per a Safari.

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

