
POLÍTICA DE COOKIES 
Cookies: què són? Quins fem servir i amb quin propòsit? 
 
www.sweethome.cat fa servir cookies pròpies i de tercers. Les cookies són petits fitxers 
creats en el navegador de l'usuari amb l'objectiu de recordar, exclusivament, les 
preferències de l'usuari (llengua, país, inici de sessió, característiques del seu navegador, 
informació d'ús de la web, etc.), i / o reconèixer els usuaris registrats per permetre'ls una 
navegació més fluida i personalitzada. 
També poden ser utilitzades per obtenir informació sobre la data i hora de l'última visita de 
l'usuari, mesurar alguns paràmetres de trànsit dins el propi site i estimar el nombre de visites 
diàries realitzades, per poder enfocar i ajustar els serveis de forma més efectiva. L'usuari ha 
de tenir en compte que es recullen dades sobre els moviments i usos de la web com a 
dades estadístiques i anònims, no personals. 
L'usuari, pel simple fet de navegar i continuar usant la website, consent l'ús de les cookies 
que a continuació s'exposaran així com la present Política de cookies. 
 
Cookies presents a www.sweethome.cat: 

Nom Propia/Terce
rs Descripció Duració 

PHPSESSID Propia 

Aquestes cookies s’ 
usen pel llenguatge 
d’ encriptat PHP per 
permetre que les 
variables de SESSIÓ 
siguin guardades en 
el servidor web. 
Aquestes cookies 
són escencials pel 
funcionament de la 
web. 

Sessió 

_ga 
Terceros 
(Google 
Analytics) 

Aquestes cookies s’ 
usen per a distinguir 
als usuaris. 

2 anys 

_gid 
Terceros 
(Google 
Analytics) 

Aquestes cookies s’ 
usen per 
emmagatzemar i 
actualitzar un valor 
únic per cada pàgina 
visitada 

1 día 



_gat 
Terceros 
(Google 
Analytics) 

S’ usen per a 
diferenciar entre els 
diferents objectes de 
seguiment creats a la 
sessió. La cookie es 
crea al carregar la 
llibreria javascript y 
no existeix una versió 
prèvia de la cookie 
_gat. La cookie s’ 
actualiza cada vez 
que envía les dades 
a Google Analytics 

10 minuts 
des de la 
creació o 
modificació 

_atuvc Propias 

Està associada amb 
el widged AddThis 
per a compartir 
contingut a les xarxes 
socials  

2 anys 

Cookie_notice_a
cc epted 

Propia 

Serveix per a 
memoritzar que 
l’usuari que ha 
accedit a la pàgina 
web ha acceptat la 
política de cookies. 

1 mes 

 
Permetre, bloquejar o eliminar galetes 
 
La present website no requereix la instal·lació de cookies. L'usuari pot no acceptar-les o 
configurar el seu navegador per bloquejar-i, si escau, eliminar-les. Al navegador web l'usuari 
pot trobar les instruccions necessàries de seguretat per poder realitzar aquestes accions. 
Exemples: 

● Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en l’ opció de menú Eines> Opcions d’ Internet 
> Privacitat > Configuració. 

● Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacitat > 
Cookies. • Si utilitza Google Chrome, a l’ opció de menú Configuració > Privacitat 

● Si utiliza Safari, a l’ opció de menú Preferències > Seguretat 
Pot fer ús de la secció "Ajuda" que trobarà a la barra d'eines de la majoria de navegadors 
per canviar la configuració del seu ordinador, però, algunes de les característiques dels 
serveis oferts en la web poden no funcionar o poden resultar més complicades o lentes 
d'accedir si es rebutgen totes les galetes. 
Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les galetes s'esborren 
sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquesta manera privat pot 
tenir diferents noms, a sota pot trobar una llista dels navegadors més comuns i els diferents 
noms d'aquest "mode privat": 



• Internet Explorer: InPrivate 
• FireFox: Navegació Privada 
• Google Chrome: Incógnito 
• Safari: Navegació Privada 
• Opera: Navegació Privada 

 
Si us plau, llegiu atentament la secció d'ajuda del seu navegador per conèixer més sobre 
com activar el "mode privat". Podrà seguir visitant la nostra web encara que el seu 
navegador estigui en "mode privat", tot i això, l'experiència d'usuari pot no ser òptima i 
algunes utilitats poden no funcionar. 
En cas que s'utilitzi una configuració de seguretat mitjana o baixa que permeti la instal·lació 
automàtica de cookies en navegar per la nostra web, considerarem que consent tàcitament 
la seva instal·lació. 
 
 


