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RESOLUCIÓ, de 8 d’abril de 2016, del Rectorat de la Universitat Jaume I per la 

qual s’aprova la política de galetes a aplicar en els serveis web de la Universitat 

Jaume I. 

La utilització de les galetes (cookies), en la mesura que suposa la descàrrega d'un arxiu a 

l'equip d'un usuari amb la finalitat d'emmagatzemar i recuperar dades que es troben en el 

citat equip, té implicacions importants en relació amb la privacitat. 

La Universitat té l’obligació de garantir l'efectiva tutela de la privacitat dels usuaris dels 

seus serveis electrònics i complir amb les recomanacions de les autoritats nacionals i 

europees de protecció de dades i, per tant, ha de vetlar perquè la utilització de les galetes 

en el seu àmbit es porte a terme respectant sempre la privacitat dels usuaris. 

Els Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del 

Consell de la Generalitat Valenciana, i modificats pel Decret 67/2013, de 7 de juny, 

estableixen que la Universitat és una institució de dret i interès públic amb personalitat 

jurídica pròpia i atribueixen al rector les competències i les facultats de direcció i 

representació d’aquesta. 

Per tot allò exposat, en l’exercici de les atribucions per a les quals em faculta la llei, 

 

RESOLC 

 

Aprovar la política de galetes que es relaciona a l’annex I d’aquesta resolució i que cal 

aplicar a les aplicacions oferides a través d’Internet per la Universitat Jaume I i al 

tractament posterior de les dades recollides de les aplicacions citades. 

El rector,  

 

 

Vicent Climent Jordà 

Castelló de la Plana, 8 d’abril de 2016 
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ANNEX I. Política de galetes de la Universitat Jaume I 

 

Àmbit d’aplicació 

Aquesta política ha de ser aplicada en totes les pàgines web que pertanyen al domini 

“uji.es”, propietat de la Universitat Jaume I.  

Definició de galeta 

Una galeta o cookie és un fitxer amb informació tècnica que es descarrega a l’ordinador 

en accedir a algunes pàgines web de la Universitat Jaume I.  

Finalitat de les galetes 

Les galetes permeten als administradors de la web de la Universitat:  

 Facilitar la navegació als usuaris emmagatzemant temporalment informació de la 

seua identitat o de les seues preferències d’idioma. 

 Elaborar estadístiques d'ús. 

Galetes no permeses per aquesta política 

Els serveis tècnics de la Universitat i els administradors de pàgines web sotmeses a 

l’àmbit d‘aplicació d’aquesta política no podran utilitzar galetes amb la finalitat de:  

 Emmagatzemar o recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari 

 Emmagatzemar o recuperar informació sobre els llocs web visitats des d’un 

determinat equip 

 Identificar usuaris més enllà del que siga estrictament necessari per facilitar la 

navegació i l’accés a recursos per als quals es requerisca acreditar la identitat de 

l’usuari (Single Sign-On). 

Deure d’informació 

Els administradors de pàgines web de la Universitat, per tal de fer ús de mecanismes per 

a l'emmagatzematge i recuperació de galetes, han d’informar clarament i obtenir el 

consentiment de les persones afectades en els termes previstos en l'article 22 de la Llei 

34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic 

(LSSI). 
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Ús de galetes de tercers 

La Universitat pot fer ús de galetes de tercers amb la finalitat d’analitzar l’ús que fan els 

seus usuaris del serveis oferits via web. Aquesta informació no s’ha de vincular a usuaris 

identificats ni s’ha d’utilitzar per determinar patrons individuals de navegació. 

 


