
LEGALITZACIÓ DE LA PLATAFORMA D'INTERNET

Política de Cookies

INTERLIMSA ha desenvolupat aquesta política per informar-te de què és una cookie, 
quines fem servir en aquesta web i ajudar-te a poder gestionar-les segons sigui del 
teu interès.

Amb la teva visita a la nostra web estàs sent informat de l'existència de cookies i de la present 
política de cookies. Amb el teu registre a la web i/o la mera navegació estàs consentint la 
instal·lació de les cookies informades (excepte que hagis modificat la configuració del teu 
navegador per rebutjar cookies). 

Una “Cookie” és un petit arxiu de text que un lloc web emmagatzema en el navegador de l'usuari. 
Les cookies faciliten l'ús i la navegació per una pàgina web i són essencials per al funcionament 
d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius.

Les cookies s'utilitzen per exemple per gestionar la sessió de l'usuari (reduint el nombre de vegades
que ha d'incloure la seva contrasenya) o per adequar els continguts d'una pàgina web a les seves 
preferències. Les cookies poden ser de “sessió”, per la qual cosa s'esborraran una vegada l'usuari 
abandoni la pàgina web que les va generar o “persistents”, que romanen en el seu ordinador fins a 
una data determinada.

Aquest document ha estat elaborat a partir d'una auditoria tècnica externa estant, per tant, 
subjecte a actualitzacions periòdiques. El seu propòsit és ajudar-li a comprendre l'ús que la present 
pàgina web fa de les cookies, la finalitat de les cookies utilitzades, així com de les opcions que 
l'usuari té a la seva disposició per gestionar-les.

L'ús d'aquesta web amb la funcionalitat del navegador habilitada per acceptar cookies, implica 
l'acceptació per part de l'usuari de la tecnologia cookie utilitzada per aquesta web.

Exemples de Tipus de cookies:

Cookies d'ús intern

Són cookies d'ús intern, les imprescindibles per al funcionament d'una web, com per exemple 
aquelles que permeten l'autenticació o el manteniment de la sessió de l'usuari registrat quan 
navega per la pàgina. La desactivació d'aquestes cookies impedeix el funcionament correcte 
d'algunes de les funcionalitats de la web.

Cookies Analítiques



Aquesta web utilitza cookies analítiques per recaptar estadístiques sobre l'activitat de l'usuari a la 
web i l'activitat general de la mateixa. La informació recopilada és anònima i permet optimitzar la 
navegació per la nostra pàgina web i garantir el millor servei a l'usuari. L'usuari pot excloure la seva
activitat mitjançant els sistemes d'exclusió facilitats per les eines analítiques.

Cookies de tercers per a la gestió d'espais publicitaris

Són cookies emmagatzemades per terceres parts que gestionen els espais publicitaris que els 
usuaris visualitzen en accedir a aquesta web. Aquestes cookies permeten mesurar l'efectivitat de 
campanyes online, proporcionar a l'usuari informació del seu interès i oferir-li continguts 
publicitaris de la seva preferència. De conformitat amb les seves pròpies polítiques, alguns gestors 
de publicitat poden utilitzar les cookies anònimes per mostrar anuncis del seu interès quan visiti 
altres pàgines web. No obstant els usuaris poden gestionar l'acceptació o no d'aquestes cookies 
mitjançant la configuració del seu navegador.

Garanties i opcions sobre les cookies

Durant la instal·lació o posada al dia del navegador, l'usuari té la possibilitat d'acceptar o rebutjar la
instal·lació de cookies, o bé rebutjar la instal·lació d'un determinat tipus de cookies, com les 
cookies de publicitat i de tercers. A més, després de cada sessió pot eliminar totes o algunes de les 
cookies emmagatzemades.

Així mateix l'usuari pot activar:

- la navegació privada, mitjançant la qual el seu navegador deixa de guardar l'historial de 
navegació, contrasenyes de llocs web, cookies i una altra informació de les pàgines que visita, o

- la funció de no rastrejar, per la qual el navegador demana als llocs web que visita que no rastregin
els seus hàbits de navegació, per exemple, servir-li publicitat del seu interès en els llocs que visita.

Li recomanem que consulti l'ajuda del seu navegador per informar-se de les diferents opcions 
sobre com gestionar les cookies. Tingui en compte que el bloqueig de cookies pot afectar a totes o
algunes de les funcionalitats de la nostra web.

Cookies utilitzades en aquesta Web:

Nom de la
Cookie

Tipus de
cookie

Temps de
caducitat

Descripció

_gali
Cookie analítica

(de tercers)
0 minuts des de 
creació o modificació

Pertany a l'eina d'atribució d'enllaç millorada de les analítiques de Google i 
distingeix entre enllaços a la mateixa URL mitjançant els ID d'element d'un 
enllaç o un element principal, així com una cookie. La cookie es crea en 
carregar la llibreria javascript i no existeix una versió prèvia de la cookie 
_gali. La cookie s'actualitza cada vegada que envia les dades a Google 
Analytics.

_ga
Cookie analítica

(de tercers)
2 anys des de creació 
o modificació

Serveix per a diferenciar entre usuaris i sessions. La cookie es crea en 
carregar la llibreria javascript i no existeix una versió prèvia de la cookie 
_ga. La cookie s'actualitza cada vegada que envia les dades a Google 
Analytics.



Nom de la
Cookie

Tipus de
cookie

Temps de
caducitat

Descripció

_gat
Cookie analítica

(de tercers)
10 minuts des de 
creació o modificació

Serveix per a diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats en 
la sessió. La cookie es crea en carregar la llibreria javascript i no existeix 
una versió prèvia de la cookie _gat. La cookie s'actualitza cada vegada que 
envia les dades a Google Analytics.

__utma
Cookie analítica

(de tercers)
2 anys des de creació 
o modificació

Serveix per a diferenciar entre usuaris i sessions. La cookie es crea en 
carregar la llibreria javascript i no existeix una versió prèvia de la cookie 
__utma. La cookie s'actualitza cada vegada que envia les dades a Google 
Analytics.

__utmb
Cookie analítica

(de tercers)
30 minuts des de 
creació o modificació

Serveix per a saber si hi ha una nova sessió o visita. La cookie es crea en 
carregar la llibreria javascript i no existeix una versió prèvia de la cookie 
__utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que envia les dades a Google 
Analytics.

__utmc
Cookie de
sesión (de

tercers)
Al tancar la sessió

No es fa servir en la llibreria ga.js. Aquesta cookie s'usa per facilitar la 
funcionalitat amb la llibreria urchin.js. Històricament, aquesta cookie 
funciona juntament amb la cookie __utmb per saber si l'usuari és una nova 
sessió o visita.

__utmli
Cookie analítica

(de tercers)

30 segons minuts des 
de creació o 
modificació

La utilitat és poder diferenciar en el reporti d'Analítica de pàgina, diferents 
enllaços que apuntin a una mateixa destinació.

__utmv
Cookie analítica

(de tercers)
2 anys des de creació 
o modificació

Usada per guardar dades variables personalitzades del nivell del visitant. La 
cookie s'actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics.

__utmz
Cookie analítica

(de tercers)
6 mesos des de 
creació o modificació

Guarda l'origen del tràfic o la campanya que explica des d'on arriba l'usuari 
fins al lloc web. La cookie es crea quan la llibreria javascript es carrega i 
s'actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics.

-icl-
current-
lenguage

Interna Al tancar la sessió Permet saber què idioma utilitza l'usuari.

Xarxes Socials:

Cookies de complements externs de continguts i Cookies usades per xarxes socials:

En altres llocs que no pertanyen a INTERLIMSA s'instal·len cookies de tercers a tots els seus 
visitants, encara que no siguin usuaris registrats en les corresponents plataformes: 

• INTERLIMSA a Twitter. Les seves finalitats estan descrites a la Pàgina de Cookies de Twitter:
https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-
similares  

• INTERLIMSA a Facebook. Les seves finalitats estan descrites a la Pàgina de Cookies de 
Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies/  

• INTERLIMSA a Vimeo. Les seves finalitats estan descrites a la Pàgina de Cookies de Vimeo: 
https://vimeo.com/cookie_policy

• INTERLIMSA a Youtube. Les seves finalitats estan descrites a la Pàgina de Cookies de 
Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/key-terms/#*toc-terms-cookie  

• INTERLIMSA a Instagram. Les seves finalitats estan descrites a la Pàgina de Cookies de 
Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/ 

https://instagram.com/legal/cookies/
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/key-terms/#*toc-terms-cookie
https://vimeo.com/cookie_policy
https://es-es.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares
https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares


Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i 
valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip, pots fer-ho 
mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Per exemple pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que usis algun d'aquests 
navegadors:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-
explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

