
Les cookies són petits arxius que s’instal·len a l’ordinador de l’usuari i que permeten al responsable 
d’un servei millorar la forma d’interactuar entre els seus visitants i el seu lloc web. En alguns casos, 
la instal·lació d’aquestes cookies requereixen del consentiment de l’usuari. 
 
Existeixen diferents classes de cookies, afectades i no afectades per la Llei: 
 
Cookies no afectades: 

· Tècniques: Són necessàries per a la navegació. Sense elles la pàgina no funcionaria de 
forma adequada. 
· De personalització o configuració: Permeten que la pàgina reconegui l’idioma de l’usuari, 
la mida de les lletres, etc. 
· De seguretat: Impedeixen o dificulten els atacs contra el lloc web o els seus usuaris. 

 
Cookies afectades: 

· Analítiques: Permeten mesurar l’activitat dels usuaris i elaborar estadístiques de 
navegació. 
· Publicitàries: Gestionen la freqüència i contingut dels anuncis. 
· De seguiment: Emmagatzemen informació sobre els usuaris per a mostrar-los publicitat 
personalitzada. 

 
“Epiphysis Centre de Salut” informa que el lloc web utilitza les següents cookies al domini 
epiphysismariaverdes.com: 
 
Cookies necessàries: Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant 
funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina 
web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies. 
 

Domini Titularitat Nom Funció Tipus Durada 

youtube.com Youtube CONSENT Utilitzada per 
detectar si el visitant 

ha acceptat la 
categoria de 

màrqueting al bàner 
de cookies. Aquesta 
cookie és necessària 

perquè la web 
compleixi el RGPD. 

http 2 anys 

epiphysismariaverdes.com “Epiphysis Centre de 
Salut” 

hs Garanteix la 
seguretat de 

navegació dels 
visitants en evitar la 

falsificació de 
sol·licituds entre 

llocs. Aquesta cookie 
és essencial per a la 

seguretat del lloc 
web i del visitant. 

http Sessió 



epiphysismariaverdes.com “Epiphysis Centre de 
Salut” 

ssr-caching Aquesta cookie és 
necessària per a la 
funció de memòria 
“caché”. El lloc web 

utilitza una memòria 
“caché” per 

optimitzar el temps 
de resposta entre el 
visitant i el lloc web. 
La memòria “caché” 

generalment 
s'emmagatzema al 

navegador del 
visitant. 

http 1 dia 

epiphysismariaverdes.com “Epiphysis Centre de 
Salut” 

XSRF-TOKEN Garanteix la 
seguretat de 

navegació dels 
visitants en evitar la 

falsificació de 
sol·licituds entre 

llocs. Aquesta cookie 
és essencial per a la 

seguretat del lloc 
web i del visitant. 

http Sessió 

 
Cookies de estadístiques: Les cookies estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a 
comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació 
de forma anònima. 
 

Domini Titularitat Nom Funció Tipus Durada 

epiphysismariaverdes.com Wix fedops.logger.sessionId Registra dades 
estadístiques sobre 
el comportament 
dels usuaris al lloc 
web. Utilitzat per a 
anàlisis internes de 
l'operador del lloc 

web. 

html Persistent 

 



Cookies de màrqueting: Les cookies de màrqueting s'utilitzen per rastrejar els visitants a les pàgines 
web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l’usuari individual, i per tant, més 
valuosos per als editors i tercers anunciants. 
 

Domini Titularitat Nom Funció Tipus Durada 

wix.com Wix svSession Rastreja un visitant a 
tots els llocs de 

wix.com. La 
informació recopilada 
es pot utilitzar per fer 
que la publicitat sigui 
més rellevant per al 

visitant. 

http 2 anys 

youtube.com Youtube VISITOR_INFO1_LIVE Intenta estimar 
l'amplada de banda 

dels usuaris a pàgines 
amb vídeos de 

YouTube integrats. 

http 6 mesos 

youtube.com Youtube YSC Registra una 
identificació única per 

mantenir 
estadístiques de quins 
vídeos de YouTube ha 

vist l'usuari. 

http Sessió 

youtube.com Youtube ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Registra les 
preferències del 

reproductor de vídeo 
de l'usuari en veure 
vídeos incrustats de 

YouTube. 

html Persistent 

youtube.com Youtube yt-remote-cast-available Registra les 
preferències del 

reproductor de vídeo 
de l'usuari en veure 
vídeos incrustats de 

YouTube. 

html Sessió 

youtube.com Youtube yt-remote-cast-installed Registra les 
preferències del 

reproductor de vídeo 
de l'usuari en veure 
vídeos incrustats de 

YouTube. 

html Sessió 

youtube.com Youtube yt-remote-connected-devices Registra les 
preferències del 

reproductor de vídeo 
de l'usuari en veure 
vídeos incrustats de 

YouTube. 

html Persistent 



youtube.com Youtube yt-remote-device-id Registra les 
preferències del 

reproductor de vídeo 
de l'usuari en veure 
vídeos incrustats de 

YouTube. 

html Persistent 

youtube.com Youtube yt-remote-fast-check-period Registra les 
preferències del 

reproductor de vídeo 
de l'usuari en veure 
vídeos incrustats de 

YouTube. 

html Sessió 

youtube.com Youtube yt-remote-session-app Registra les 
preferències del 

reproductor de vídeo 
de l'usuari en veure 
vídeos incrustats de 

YouTube. 

html Sessió 

youtube.com Youtube yt-remote-session-name Registra les 
preferències del 

reproductor de vídeo 
de l'usuari en veure 
vídeos incrustats de 

YouTube. 

html Sessió 

 
 
Una vegada seleccionades les cookies al banner, per desactivar-les o reactivar-les al seu dispositiu, 
ho haurà de fer a través del seu navegador d’Internet o a través del propi banner. 
 
Per a més informació de com gestionar les cookies consulti els següents enllaços: 
 
Chrome des d’aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Firefox des d’aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-
we 
Explorer des d’aquí: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 
Safari des d’aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042 
Opera des d’aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
 
SERVEIS DE TERCERS 
   
Addicionalment, “Epiphysis Centre de Salut” té presència en portals per als quals, si desitja conèixer 
les condicions de privacitat i ús de cookies, s'han de consultar les polítiques proporcionades pels 
mateixos: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
Twitter: https://twitter.com/privacy 
Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es 

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
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html


Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es 
Instagram: https://help.instagram.com/ 
 
 


