
 

 

Política de cookies 
¿Accepta l’ús de cookies en aquest lloc web? annaserranocoll.cat sol·licita el seu permís per a 

demanar dades estadístiques anònimes durant la navegació en aquest lloc web, conforme al Reial 

decret llei 13/2012. Per a més informació consulti la Política de privacitat i la política de cookies. 

No hi ha res dolent en elles. 

POLÍTICA DE COOKIES 
Què és una cookie? 
Una cookie és un petit fitxer de lletres i xifres que es descarrega al seu ordinador en accedir a 

determinats llocs web. Les cookies permeten a un lloc web reconèixer el navegador d’un usuari i 

no contenen ni recopilen informació. Les cookies es fan servir en la publicitat basada en el 

comportament per identificar usuaris que comparteixen un determinat interès, de manera que els 

puguin oferir anuncis més rellevants. 

Aquest lloc web utilitza dos tipus de cookies: 

Cookies de primeres parts: son cookies estrictament necessàries. Permeten la interactuació de 

l’usuari pel lloc web utilitzant totes les seves funcions. 

Cookies de rendiment i anàlisis: són cookies utilitzades per a l’anàlisi, investigació o estadístiques 

per tal de millorar l’experiència del lloc web. Mitjançant l’ús d’aquestes cookies es pot mostrar 

informació més rellevant als visitants 

Com desactivar les cookies? 
Tots els navegadors permeten fer canvis que permetin desactivar la configuració de les cookies. 

Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del seu 

navegador. 

A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les 

instruccions: 

http://goo.gl/ksN5y (Internet Explorer) 

http://goo.gl/F5pHX (Mozilla Firefox) 

http://goo.gl/8cAo (Google Chrome) 

http://goo.gl/KFBFh (Safari 5.1) 

Si desitja no ser rastrejat per les cookies, Google ha desenvolupat un complement per instal·lar en 

el seu navegador al que pot accedir amb l’enllaç següent:http://goo.gl/KFBFh 

Tipus de cookies que utilitza annaserranocoll.cat: 
Una part o la totalitat de les cookies identificades a continuació es pot emmagatzemar en el teu 

navegador. 

Categoria d’ús Exemple 



 

 

Preferències Aquestes cookies ens permeten recordar informació que canvia l’aspecte o 

el comportament del lloc com, per exemple, el seu idioma preferit o la mida 

del text que prefereix.La pèrdua de la informació emmagatzemada en una 

cookie de preferències pot fer que el comportament del lloc sigui menys 

funcional, però no ha d’afectar el funcionament. 

Seguretat Utilitzem cookies de seguretat per autenticar usuaris, evitar l’ús fraudulent 

de credencials d’inici de sessió i protegir les dades d’usuaris enfront de 

tercers no autoritzats. 

Processos Les cookies de processos permeten el funcionament del lloc web i 

ofereixen serveis esperats per l’usuari que accedeix al lloc web com, per 

exemple, la navegació per pàgines web o l’accés a àrees segures del lloc 

web. Sense aquestes cookies, el lloc web no pot funcionar de forma 

adequada. 

Google Analytics Google Analytics és una eina gratuïta d’anàlisi web de Google que 

principalment ens permet saber com interactuen els usuaris amb el lloc 

web. Habilita cookies anomenades “__utma” i “__utmz” per recopilar 

informació de forma anònima i elaborar informes de tendències sense 

identificar usuaris individuals. 

Twitter Usada per al seguiment de visitants i proporciona facilitats per compartir 

via Twitter i veure tweets d’altres. 

 


