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POLÍTICA DE COOKIES 

 

Última actualització: [Afegir data de publicació de la present Política de Cookies en el Portal 
Web] 

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (en endavant, “FIRA REUS”), mitjançant aquesta 
política de cookies, demostra el compromís adquirit amb la legislació vigent sobre l’ús de les 
cookies, proporcionant informació perquè les persones usuàries puguin comprendre quin tipus 
de cookies utilitzem i sota quina finalitat, amb l’objectiu de proporcionar transparència pel que 
fa a les dades tractades sobre la navegació al nostre portal web http://www.firareus.com/ (en 
endavant, el “Portal Web”). 

Aquesta política es revisa periòdicament per assegurar la seva vigència, pel que pot ser 
modificada. Recomanem visitar el Portal Web amb regularitat, on s’informarà de qualsevol 
actualització al respecte. 

1. Què són les cookies? 

Les cookies són petits arxius de dades que el navegador rep des del portal web i l’emmagatzema 
al disc dur de l’ordinador de la persona usuària, de manera anònima, per tant, no poden llegir 
dades del disc dur ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus 
portals web. A més, no són perjudicials per a l’equip. 

S’utilitzen per recordar les preferències de l’usuari o la usuària, com l’idioma seleccionat, les 
dades d’accés o la manera que un o una visitant utilitza el Portal Web, per exemple, saber des 
de quina pàgina web ha accedit, o si ha utilitzat un “banner” publicitari per accedir-hi.  

2. Per què utilitzem cookies? 

El Consell utilitza cookies estrictament necessàries i essencials per al bon funcionament  del 
Portal Web i permetre als usuaris i les usuàries a moure’s lliurement pel seu contingut. 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, personalitzar el Portal Web, 
facilitar la navegació de les persones usuàries, proporcionar una millor experiència en l’ús del 
Portal Web, identificar problemes per millorar-lo, fer estadístiques d’ús i mostrar publicitat 
relacionada amb les preferències dels usuaris i usuàries mitjançant l’anàlisi de l’ús del Portal 
Web. 

En el Portal Web s’utilitzen o es poden utilitzar enllaços que permetin un vincle amb altres llocs 
o portals web. El Consell no controla les cookies utilitzades per aquestes pàgines externes. Per a 
més informació sobre les cookies d’aquests llocs web aliens, aconsellem revisar les seves 
polítiques de cookies. 

3. Quin ús donem als diferents tipus de cookies? 

Cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament 
necessàries per al correcte funcionament d’un portal web i la utilització de les diferents opcions 
i serveis que ofereix. Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió 
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del temps de resposta, rendiment o validació d’opcions, utilitzar elements de seguretat, 
compartir contingut a xarxes socials, etc. 

Cookies analítiques: Les cookies analítiques són utilitzades per elaborar perfils de navegació i 
poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix amb la finalitat de millorar l’oferta de 
productes i serveis. El Consell utilitza les cookies analítiques de Google Analytics. 

D’acord amb la seva política de privacitat, Google pot utilitzar aquestes dades per millorar els 
seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Google Analytics no emmagatzema 
informació personal. El tipus d’informació emmagatzemada inclou l’idioma, la localització (en 
l’àmbit de ciutat), la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador i el 
sistema operatiu, l’origen de la visita, etc. 

A continuació, es mostra, de manera esquematitzada, les cookies que utilitzem al Portal Web: 

Nom de la cookie Tipus de la cookie Titular de la cookie 

   

   

   

   

   

[En aquest quadre haureu d’indicar el llistat de cookies que feu servir, de quin tipus són 
(tècniques, analítiques,...) i el titular (pròpies o de tercers). Per omplir-ho, podeu contactar amb 
el vostre proveïdor informàtic]. 

4. Què passa si accepto la política de cookies? 

Si accepta la nostra política, ens permet millorar el Portal Web per oferir-li un accés òptim i 
donar-li un servei més eficaç i personalitzat. 

A més, pot configurar el seu navegador per establir que només els llocs web de confiança o les 
pàgines per a les quals està navegant en aquest moment puguin gestionar cookies. 

5. Com puc deshabilitar les cookies? 

Per complir amb la legislació vigent, el Consell hi ha de sol·licitar a l’usuari o la usuària el seu 
permís per gestionar cookies. Si decideix no autoritzar el tractament indicant la seva no 
conformitat, només utilitzaríem les cookies tècniques, llevat que són imprescindibles per a la 
navegació al Portal Web i, en aquest cas, no emmagatzemaríem cap cookie; però, en el cas de 
seguir navegant per al nostre Web sense denegar la seva autorització, implicaria l’acceptació del 
seu ús. 

L’usuari o la usuària ha de tenir en compte que si rebutja o borra les cookies de navegació del 
Portal Web, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines 
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no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i, cada vegada que vagi a 
navegar pel Portal Web, hauríem de sol·licitar de nou la seva autorització sobre l’ús de les 
cookies. 

Si encara així decideix modificar la configuració del seu accés al Portal Web, ha de saber que és 
possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip en 
qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador: 

- Configuració de les cookies de Google Chrome. 

- Configuració de les cookies de Safari. 

- Configuració de les cookies de Firefox. 

- Configuració de les cookies d’Internet Explorer. 

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem 
garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un 
navegador no contemplat en els enllaços anteriors, com Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar 
aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, que es troba 
generalment al menú “Opcions”, en la secció “Privacitat”. Per a més informació, consulti l’ajuda 
del seu navegador. 

Informació addicional 

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, 
portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al 
domicili de FIRA REUS, a l’adreça de correu electrònic dpd.redessa@reus.cat o presencialment 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la Plaça Mercadal, 1, 43201 – REUS. 

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina 
oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/). Addicionalment, si 
considera que FIRA REUS està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot 
dirigir les seves reclamacions davant aquesta Autoritat de Control. 

Per a més informació respecte al tractament que fem de les seves dades personals, pot consultar 
la nostra Política de Privacitat [Afegir enllaç a la Política de Privacitat]. 

 


