
Ús de cookies a Turisme Fulleda 
Aquesta política de cookies forma part de l'avís legal i la política de privacitat que regulen el 
web https://turismefulleda.cat 
 
Definició 
Una cookies és un fitxer d'informació que el servidor dels llocs web de Turisme Fulleda 
envia al dispositiu (ordinador, smartphone, tablet, etc.) de qui accedeix a les pàgines, per 
emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip. 
Existeixen una gran quantitat de guies en què s'explica què són les cookies i per a què 
s'utilitzen. 
Per la nostra part, explicarem com afecten aquestes cookies a les pàgines web de Turisme 
Fulleda, però en el cas que es necessiti més documentació al respecte, pot consultar-se la 
documentació publicada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 
cookies. 
 
Tipus de cookies 
1. Cookies pròpies 
Són les cookies que s'instal·len al terminal de l'usuari des de la web de Turisme Fulleda. 
2. Cookies de tercers 
Són les cookies que s'instal·len al terminal de l'usuari des d'un domini o una pàgina web que 
no és gestionat per Turisme Fulleda, sinó per una altra entitat que tracta la informació 
obtinguda a través de les cookies. 
3. Cookies de sessió 
Són un tipus de cookies dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari 
accedeix a una pàgina web. 
Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la 
prestació del servei sol·licitat per l'usuari en una sola ocasió. 
4. Cookies persistents 
Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i 
poden ser 
accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookies, i que pot anar 
d'uns minuts a diversos anys. 
5. Cookies d'anàlisi 
Són les cookies que ben tractades per Turisme Fulleda o per tercers, ens permeten realitzar 
anàlisis estadístiques com ara nombre d'usuaris que entren al web o la utilització que fan de 
la mateixa. 
Per a això analitzem la navegació a la web per tal de millorar la prestació dels serveis que 
oferim. 
 
Ús de Cookies 
Turisme Fulleda utilitza diversos tipus de cookies, les quals es detallen a continuació. 
1. Cookies pròpies 
1.1. Cookies tècniques 
Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització 
de les diferents opcions o serveis que en ella hi ha com, per exemple, controlar el trànsit i la 
comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els 



elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar 
la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, 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. 
1.2. Cookies de rendiment 
Es tracta de cookies que recullen informació sobre com utilitza el lloc web (per exemple, les 
pàgines que visita o si es produeix algun error) i que també ajuden a Turisme Fulleda a la 
localització i solució de problemes dels llocs web. 
Tota la informació recollida en les mateixes és totalment anònima i ens ajuda a entendre 
com funciona el nostre lloc, realitzant les millores oportunes per facilitar la seva navegació. 
Aquestes cookies permetran: 
•Que l'usuari navegui pel lloc. 
•Que Turisme Fulleda recopili informació sobre com l'USUARI utilitza la pàgina web, per així 
entendre la usabilitat del lloc, i ajudar-nos a implementar les millores necessàries. 
Aquestes cookies no recolliran cap informació sobre l'usuari que pugui ser utilitzada amb 
fins publicitàries, o informació sobre les seves preferències (com ara les dades d'usuari) 
més enllà d'aquesta visita en particular. 
2. Cookies de tercers 
2.1. Cookies analítiques 
Cookies d'Analytics: són cookies d'anàlisi que permeten el seguiment i anàlisi del 
comportament dels USUARIS dels llocs web als que estan vinculades. 
La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'utilitza en el mesurament de 
l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació 
dels USUARIS d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d'introduir millores en funció 
de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els USUARIS del servei. 
Google Analytics, emmagatzema les cookies en els servidors als Estats Units i es 
compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per 
al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. 
Segons Google no guarda l'adreça IP de l'usuari. 
Google Inc és una companyia adherida a l'Acord de Port Segur que garanteix que totes les 
dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d'acord amb la normativa 
europea. L'usuari pot consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç: 
aquest enllaç 
Si l'usuari desitja més informació sobre l'ús que Google dóna a les cookies pot accedir-hia 
través d'aquest altre enllaç 
2.2. Cookies de Màrqueting: 
Aquestes cookies són gestionades per tercers, de manera que l'USUARI podrà utilitzar les 
eines d'aquests per restringir l'ús d'aquestes cookies. 
Algunes de les cookies s'utilitzen per enllaçar a altres pàgines web que proporcionen certs 
serveis a Turisme Fulleda, com pot ser el cas de Facebook, Twitter o Google. 
Algunes d'aquestes cookies modificaran els anuncis d'altres webs per adaptar-los a les 
seves preferències. 
Aquestes cookies permetran: 
•Enllaçar amb xarxes socials 
•Passar informació sobre la seva visita a la pàgina de Turisme Fulleda.com per adaptar 
anuncis en altres pàgines. 

https://www.export.gov/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1


•Assignar comissions per vendes referides mitjançant el programa d'afiliats. 
•YouTube. En algunes parts de la web s'utilitza YouTube per oferir vídeos propis. 
YouTube emmagatzema informació per poder generar estadístiques sobre les visites de 
vídeos 
incrustats en altres pàgines. 
(YouTube és titularitat de Google). 
L'usuari podrà -en qualsevol moment- triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc 
web mitjançant la configuració del navegador; per exemple: 
 

● Chrome, seguint aquestesinstruccions. 
● Explorer, seguint aquestes instruccions. 
● Firefox, seguint aquestes instruccions. 
● Safari, seguint aquestes instruccions. 
● Opera, seguint aquestesinstruccions. 

 
Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les cookies i des 
d'aquest lloc l'USUARI pot efectuar el seu dret d'eliminació o desactivació de les mateixes. 
Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta 
manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors. 
En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la decisió de 
l'USUARI de no acceptació de les mateixes. 
L'acceptació de la present política de cookies implica que l'usuari ha estat informat d'una 
forma clara i completa sobre l'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades 
(cookies) així com que Turisme Fulleda disposa del consentiment de l'usuari per l'ús de les 
mateixes tal com estableix l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la 
Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE). 
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-10
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=en_US
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

