
Política de cookies de ctra.ad 

1.- Disposicions Generals: 

Aquest lloc web utilitza “cookies” (galetes), és a dir, petits fitxers de text que 

s’emmagatzemen al navegador des del qual vostè accedeix a aquest lloc web, que 

permetrà a CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS, SA (d’ara endavant, 

“CTRASA”) millorar la qualitat i seguretat dels dits continguts. 

L’informem que només emmagatzemarem galetes al seu dispositiu si són estrictament 

necessàries pel funcionament d'aquest lloc web o s'ajusten al que s'estableix pel Grup de 

Protecció de Dades de l’Article 29 en el seu dictamen 4/2012, sobre l'exempció del 

requisit de consentiment de galetes. Per descarregar la resta de galetes, així com per 

recollir i tractar estadísticament les dades que ens pot proporcionar l’esmentat píxel, 

sol·licitarem el seu consentiment previ. 

En aquells casos en que les galetes d’aquest lloc web puguin recollir dades personals, 

CTRASA les tractarà de conformitat amb la seva política de privadesa. 

En aquest sentit l’informem que, a diferència d'altres responsables de llocs web, CTRASA 

considera que l’adreça IP del dispositiu amb el que vostè accedeix al nostre lloc web, els 

identificadors únics del seu telèfon mòbil, i el seu identificador únic de publicitat, són 

dades amb les quals qualsevol seria capaç d’identificar-lo si s’ho proposa, i sense invertir 

en això un gran esforç, per la qual cosa CTRASA els considera dades personals. Sobre la 

base de aquesta consideració, per a CTRASA seran igualment dades personals qualssevol 

altres informacions vinculades d'alguna manera per les galetes (pròpies o de tercers) o 

altres tecnologies de rastreig amb l'adreça IP o els esmentats identificadors únics. 

Per obtenir més informació de CTRASA i les seves dades de contacte, així com respecte 

a com aquesta societat tracta les seves dades de caràcter personal, vostè pot accedir a la 

política de privadesa del lloc web de CTRASA. 

2.- Tipologies de galetes: 

CTRASA utilitza galetes pròpies i de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis 

oferts, les quals conformen la següent tipologia: 

a) Galetes Funcionals Necessàries: 

Les galetes funcionals necessàries permeten que aquest lloc web es pugui utilitzar activant 

funcions bàsiques, com ara, a títol enunciatiu i no limitatiu, la navegació de pàgines. El 

lloc web no pot funcionar correctament sense aquestes galetes. 

Galeta Proveïdor Finalitat Expiració 

_grecaptcha ctra.ad Aquesta galeta s'utilitza per distingir 

entre els humans i els bots. Això és 

beneficiós per al lloc web, per tal de 

fer informes vàlids sobre l'ús del seu 

lloc web. 

Persistent 

_GRECAPT

CHA 

google.com 179 dies 

CONSENT google.com S'utilitza per detectar si el visitant ha 

acceptat la categoria de màrqueting al 

banner de cookie. Aquesta cookie és 

2 anys 



necessària pel compliment GDPR del 

lloc web. 

CONSENT youtube.com S'utilitza per detectar si el visitant ha 

acceptat la categoria de màrqueting al 

banner de cookie. Aquesta cookie és 

necessària pel compliment GDPR del 

lloc web. 

2 anys 

PHPSESSID ctra.ad Preserva l'estat de la sessió d'usuari a 

través de les sol·licituds de la pàgina. 

Sessió 

rc::a google.com Aquesta galeta s'utilitza per distingir 

entre els humans i els bots. Això és 

beneficiós per al lloc web, per tal de 

fer informes vàlids sobre l'ús del seu 

lloc web. 

Persistent 

rc::b google.com Aquesta galeta s'utilitza per distingir 

entre els humans i els bots. 

Sessió 

rc::c google.com Aquesta galeta s'utilitza per distingir 

entre els humans i els bots. 

Sessió 

rc::d-15# google.com Aquesta galeta s'utilitza per distingir 

entre els humans i els bots. 

Persistent 

 

 

3.- Bloquejar, deshabilitar i/o eliminar galetes: 

CTRASA l’informa que pot permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu 

dispositiu mitjançant el menú de configuració del seu navegador d’Internet, i el pot 

configurar per a que es bloquegin les galetes o alerti a l’usuari quan un servidor vulgui 

guardar-les. Els següents enllaços proporcionen informació en relació a com configurar 

i/o deshabilitar les galetes dels principals navegadors  existents en el mercat, amb la 

finalitat que l’usuari pugui decidir si accepta o no l’ús de galetes. 

- Microsoft Internet Explorer: menú Eines > Opcions d’Internet > Privacitat > 

Configuració.  

- Firefox: menú Eines > Opcions > Privacitat > Cookies.  

- Chrome: menú Opcions > Opcions avançades > Privacitat.  

- Safari: menú Preferències/Privacitat.  

- Safari per IOS (iPhone i iPad): Opció Ajustaments > Safari  

- Chrome per Android: Configuració> Configuració de llocs web > Cookies 

Per a més informació en relació amb el bloqueig, la deshabilitació i/o l’eliminació de les 

galetes, vostè pot visitar la següent pàgina web: http://www.aboutcookies.org. 
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https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es-419
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

