
Política de cookies 

Aquesta Política de Cookies és part integrant de l’Avís Legal i la Política de Protecció de 

Dades de www.colomerlg.com. 

 

En tot cas, l’informem que el prestador és el responsable de les Cookies i del tractament de 

les dades obtingudes a través de les Cookies pròpies i de tercers decidint sobre la finalitat, 

contingut i ús del tractament de la informació recollida. 

 

Què és una Cookie? 

 

Les Cookies són fitxers que contenen petites quantitats d’informació que es descarreguen 

en el dispositiu de l’usuari quan visita una pàgina web. La seva finalitat principal és reconèixer 

a l’usuari cada vegada que accedeix al Lloc Web permetent, a més, millorar la qualitat i oferir 

un millor ús del Lloc Web. 

 

Les Cookies són essencials pel bon funcionament d’Internet; no podent danyar 

l’equip/dispositiu de l’usuari i, si es troben activades en la configuració del seu navegador, 

ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament del Lloc Web. 

 

Ús de Cookies per part del prestador 

 

Informem a l’usuari del Lloc web que podem utilitzar Cookies en el seu equip sempre que 

hagi donat el seu consentiment o en cas de continuar navegant, excepte en els supòsits en 

què les Cookies siguin necessàries per a la navegació al nostre lloc web. En cas que l’usuari 

presti el seu consentiment o continui navegant per l’espai web, podrem utilitzar Cookies que 

ens permetran tenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre 

lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals. 

 

Concretament, s’estan utilitzant les Cookies per a les finalitats que a continuació s’exposen. 

Si en un futur el prestador n’utilitzés d’altres amb el propòsit d’atorgar més i millors serveis, 

s’informarà l’usuari d’això. 

En aquest sentit, el lloc web pot emprar Cookies pròpies i tècniques, entre les quals es 

troben les següents: 



 

 

 

Les esmentades Cookies tenen la consideració de Cookies tècniques, que són aquelles que 

permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i l’ús de 

les diferents opcions o serveis de què disposi, com, per exemple, identificar idioma, controlar 

el trànsit i la comunicació de dades, realitzar subscripcions, 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. 

 

Amb independència de l’anterior, el lloc web també utilitza Cookies de rendiment de Google 

Inc. Aquestes Cookies recopilen informació anònima sobre la manera en què els visitants 

utilitzen un lloc web, per exemple, entre d’altres, quines pàgines consulten els visitants amb 

més freqüència. 

 

 

Denominació 

 

 

Titular 

 

Finalitat Duració 

wp-settings-time-1 Pròpia 
Personalització Interface 

d’usuari 
1 any 

wp-settings-1 Pròpia 
Personalització Interface 

d’usuari 
1 any 

_icl_current_language Pròpia Guarda l’idioma de l’usuari 1 dia 

_icl_current_admin_language Pròpia 
Guarda l’idioma de 

l’administrador 
1 dia 

wordpress_test_cookie Pròpia 
Comprova si les cookies 

estan activades 
Sessió 

cookie_notice_accepted Pròpia 
Comprova que les cookies 

estan acceptades 
1 mes 

wordpress_logged_in Pròpia 
Guarda la sessió de l’accés al 

CMS 
1 dia 



Aquestes Cookies pertanyen a tercers i es consideren Cookies analítiques, les quals 

permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris 

del lloc web a què estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de 

Cookies s’utilitzen en l’anàlisi de l’activitat de la pàgina web, plataforma o aplicació i per a 

l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquest lloc web, plataforma o aplicació per 

tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris. 

 

Aquestes Cookies no recopilen informació identificativa del visitant. Tota la informació que 

recopilen les Cookies s’agrega i, per tant, és anònima. Únicament s’utilitzen per millorar el 

funcionament d’un lloc web. Per a més informació pel que fa al funcionament i inhabilitació 

de les Cookies pot visitar les pàgines web de Centre de privacitat de Google i del 

Complement d’inhabilitació de Google Analytics. 

 

Sobre les possibles Cookies de tercers implementades en aquesta pàgina web, i entre elles, 

les referides a Google Analytics, es troben: 

 

Denominació 

 

 

Titular 

 

Finalitat Periodicitat 

_ga 

 

Tercers 

(Google Analytics)  

 

Aquesta Cookie s'utilitza 

per distingir als usuaris.  

Persistent 

_gid 

 

Tercers 

(Google Analytics)  

S'utilitza per 

emmagatzemar i 

actualitzar un valor únic 

per cada pàgina visitada. 

 

 

Persistent 

_gat 
Tercers 

(Google Analytics)  

S'utilitza per limitar el 

percentatge de 

sol·licituds. Si s'ha 

implementat Google 

Analytics mitjançant 

Google Tag Manager, 

aquesta Cookie es dirà 

_dc_gtm_ <property-

id>. 

Persistent  

 

 



En funció de la durada les Cookies poden ser: 

 

De sessió: són un tipus de Cookies dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades 

mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Aquestes Cookiess no queden emmagatzemades 

a l’ordinador de l’usuari quan caduca la sessió o aquest tanca el navegador. 

 

Persistents: són un tipus de Cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemades a 

l’ordinador de l’usuari i poden ser accedides i tractades quan l’usuari abandona la pàgina web 

i quan es torna a connectar. Aquestes Cookies poden ser esborrades en qualsevol moment 

per l’Usuari. 

 

En funció de l’entitat que les gestioni les cookies es poden dividir en les següents categories: 

 

Cookies pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o 

domini gestionat pel titular de la pàgina web i des de la qual es presta el servei sol·licitat per 

l’usuari. 

 

Cookies de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o 

domini que no és gestionat pel titular de la pàgina web des de la qual es presta el servei 

sol·licitat per l’usuari, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtinguts a través de les 

cookies. Així mateix, en el cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini 

gestionat pel mateix titular de la pàgina web però la informació que es reculli mitjançant 

aquestes sigui gestionada per un tercer, també seran considerades com a cookies de tercers. 

 

Revocació i eliminació de Cookies 

 

L’usuari un cop acceptat l’ús de Cookies també podrà retirar en qualsevol moment el seu 

consentiment relacionat amb la Política de Cookies, i pot suprimir-les del seu equip a través 

dels ajustos i configuracions del seu navegador d’Internet, indicats anteriorment. 

 

Per a més informació sobre com bloquejar l’ús de la Cookies pot consultar els següents 

espais web dels principals Navegadors d’Internet: 

 



Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-

cookies  

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  

Safari: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES  

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

 

Per a més informació sobre l’ús de cookies pot sol·licitar-la a: privacy@colomerlg.com 

 

Canvi en la política 

 

La present Política de Cookies es podrà modificar quan així ho exigeixi la legislació vigent en 

cada moment o quan hi hagués alguna variació en el tipus de Cookies utilitzades en el lloc 

web. Per això, li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc 

web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a quina finalitat fem 

servir les Cookies. 
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