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Obxectivo-Preámbulo 
 
 

Dentro dos servizos que ofrece a Área de Tecnoloxías da Información e as 
Comunicacións, os recursos informáticos e redes que deseguido se regulan son fundamentais 
para cumprir o seu obxectivo de apoio á docencia, investigación e xestión.  
 

O uso dos recursos telemáticos por parte dos membros da comunidade univesitaria, a 
adecuación á lexislación vixente e ás novas tecnoloxías emerxentes, fan necesario establecer 
unhas normas para o uso óptimo dos recursos informáticos e redes da Universidade de Vigo. 

 
A finalidade desta normativa é o establecemento dun marco de actuación que describa 

os dereitos e responsabilidades dos usuarios, buscando sempre o mellor aproveitamento dos 
recursos informáticos. 
 

A rede da Universidade de Vigo utiliza recursos e infraestructuras do CESGA no ámbito 
galego e de REDIRIS no estatal, polo que esta normativa, no que corresponda, respecta ás das 
devanditas institucións. 

  
Artigo 1. Ámbito de aplicación 
 

1.- O ámbito de actuación desta Normativa esténdese a todos os usuarios da 
Universidade de Vigo, así como a calquera aparello conectado á rede da Universidade de Vigo. 
Defínense como usuarios aqueles membros da comunidade universitaria, ou outros usuarios 
autorizados, que utilicen recursos informáticos da Universidade de Vigo. 
 
Artigo 2. Dereitos dos usuarios 
 

1.- O persoal docente, investigador e de administración e servizos teñen dereito a 
dispoñer de acceso ós recursos informáticos para o desenvolvemento das súas funcións. Os/as 
alumnos/as tamén teñen dereito ó devandito acceso a través de aulas informáticas ou 
mediante a rede inarámica, e para o desenvolvemento das súas actividades académicas.  
 

2.- Na súa actividade na rede, os usuarios terán dereito á protección dos seus datos 
persoais, á intimidade e ó segredo das comunicacións. Non obstante, a Universidade de Vigo 
establecerá os mecanismos pertinentes para poder identificar, en caso necesario de acordo 
coa lexislación vixente, os terminais que están actuando a través da rede. 

 
 3.- A Universidade de Vigo recoñecerá, respectará e defenderá o dereito dos autores 

ás súas creacións intelectuais e industriais, de acordo coa normativa vixente. 
 
4.- Os usuarios terán dereito ó soporte técnico por parte dos Servizos Informáticos 

(exceptuando os equipos privados), durante o horario establecido e en función dos recursos 
dispoñibles. 

  
Artigo 3.- Deberes dos usuarios 
 

1.- Os usuarios son responsables dos ordenadores e recursos de acceso á rede, polo 
que deberán revisalos periodicamente, eliminando calquera virus, programa ou ficheiro que 
poida causar danos a outros equipos da rede ou outras actuacións que contraveñan a 
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lexislación vixente. Os usuarios deberán colaborar co persoal dos Servizos Informáticos no 
exercicio das súas funcións, e seguir as súas recomendacións. 

  
2.- Os usuarios deberán utilizar correctamente os recursos públicos que a Universidade 

de Vigo lles subministra, e usarán a infraestructura e os servizos da Universidade de Vigo para 
as actividades propias das funcións que desenvolvan. 

  
3.- Os usuarios deben coñecer e respectar a lexislación vixente en novas tecnoloxías, 

en concreto en materia de protección de datos e pola lei de servizos da sociedade da 
información e do comercio electrónico.  
 

4.- O uso de recursos informáticos e redes esixe a aceptación e o coñecemento das 
normas que o regulan.  O descoñecemento desta Normativa non exime do seu cumprimento, e 
a Universidade resérvase o dereito de iniciar as accións oportunas naqueles casos que, aínda 
que non estean previstos nas presentes normas, sí poidan ser contemplados no código penal 
ou en calquera outra norma aplicable. 
 

5.- Non se poderá acceder ós recursos informáticos e telemáticos para desenvolver 
actividades que persigan ou teñan como consecuencia: 
 

• A creación ou transmisión de material que prexudique de xeito intencionado a 
utilización da rede polos outros usuarios. 

• A destrucción ou modificación premeditada da información doutros usuarios.  
• A violación da intimidade, o segredo das comunicacións e o dereito á protección de 

datos persoais.  
• O deterioro intencionado do traballo doutros usuarios.  
• O uso da rede para fins alleos ós da institución, particularmente os comerciais.  
• Incorrer en actividades ilícitas de calquera tipo.  
• Danar intencionadamente ós recursos informáticos da Universidade de Vigo ou doutras 

Institucións. 
• Instalar o utilizar software que non dispoña da licenza correspondente. 

 
 6.- O persoal dos Servizos Informáticos poderá, por motivos xustificados, xestionar os 
recursos informáticos dos usuarios. Este acceso limitarase unicamente ás accións necesarias 
para resolver os problemas que este poida encontrar no uso dos recursos informáticos e 
finalizará unha vez resoltos estes. 

7.- Se no exercicio das súas funcións os Servizos Informáticos detectaran calquera 
anormalidade que indique a realización de usos ilícitos dos recursos, poñerao en coñecemento 
de quen corresponda. 
 
Artigo 4.- Protección dos dereitos 
 

1.- A Universidade de Vigo vixiará para: 
 

• Evitar que a rede sexa vehículo de mensaxes que inciten ó uso da violencia ou á 
participación en actividades delitivas. 

  
• Impedir calquera clase de discriminación social, relixiosa, étnica, cultural, política, 

sexual ou por discapacidade física ou psíquica. 
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• Preservar os dereitos e as liberdades fundamentais. 
 

• Protexer os dereitos dos menores. 
 

• O cumprimento do ordenamento xurídico. 
 
Artigo 5. Utilización dos recursos informáticos 
 

1.- A Universidade de Vigo pon a disposición da comunidade universitaria os seus 
recursos informáticos, realizando a asignación concreta dos mesmos en función dos medios 
dispoñibles. 

  
2.- Poderán utilizar estes recursos os usuarios definidos no Artigo 1.   

 
3.- A dispoñibilidade para os usuarios vincularase á relación que manteña coa 

Universidade de Vigo, segundo a cal poderase suprimir cando o vínculo se extinga. 
 
4.- Os recursos deberán ser solicitados mediante un formulario que deberá incluír nos 

seus contidos os datos que permitan identificar ó responsable do mesmo. 
 
5.- Será necesario respectar os dereitos de autor e de propiedade intelectual, segundo 

a lexislación vixente. Particularmente, cando haxa dereitos de autor ou de propiedade 
intelectual será necesario contar coa autorización expresa do titular. Se se trata de recursos de 
libre disposición, haberá que indicar este feito e expresar a autoría. 

 
6.- Na cesión de recursos informáticos, a Universidade de Vigo actúa de boa fe e non 

garante nin se fai responsable directamente ou subsidiariamente de calquera reclamación que 
poida derivarse da calidade, fiabilidade ou exactitude dos seus contidos. 

7.- Calquera utilización de elementos representativos da Universidade de Vigo ou dos 
seus diferentes órganos deberán axustarse ós formatos e usos oficiais aprobados polos 
correspondentes órganos de goberno da Universidade de Vigo. 

8.- Os recursos informáticos deben utilizarse de tal xeito que non poñan en perigo a 
seguridade informática da universidade. 

9.- Os usuarios son completamente responsables de tódalas actividades realizadas 
coas súas contas de acceso e co seu buzón de correo asociado.  

10.- A Universidade de Vigo poderá habilitar espazo para a prestación de servizos 
consistentes en listas de distribución, foros, grupos de noticias ou espazos equivalentes de 
debate público en liña, sempre que se vincule á satisfacción das finalidades propias da 
Universidade. 
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11.- Os espazos públicos de debate pódense dotar de normas de funcionamento e 
nomear un moderador ou administrador que as aplique. En todo caso, estas normas deben 
respectar os principios democráticos, o dereito á liberdade de expresión e as disposicións 
desta Normativa. En caso de que un usuario non utilice adecuadamente os devanditos espazos 
poderá cancelarse o dereito de envío ás listas. 
 

12.- A Universidade de Vigo non se fai responsable directamente nin subsidiariamente 
das opinións expresadas polos membros da Comunidade Universitaria nin polas expresións 
manifestadas por eles ou por calesquera outros nos espazos de debate público en liña que se 
creen.  
 
 
Artigo 8. Medidas cautelares 

 
1. Nos procedementos sancionadores por infraccións graves ou moi graves contra a 

lexislación vixente, a Universidade de Vigo adoptará as medidas cautelares que se estimen 
necesarias para asegurar a eficacia da resolución que definitivamente se dite, o bo fin do 
procedemento, evitar o mantemento dos efectos da infracción e as esixencias dos intereses 
xerais. 

En particular, poderán acordarse as seguintes: 

a) Suspensión temporal da actividade. 

b) Precinto, depósito ou incautación de rexistros, soportes e arquivos informáticos e de 
documentos en xeral, así como de aparatos e equipos informáticos de todo tipo. 

2. Na adopción e cumprimento das medidas a que se refire o apartado anterior, 
respectarase, en todo caso, as garantías, normas e procedementos previstos no ordenamento 
xurídico para protexer os dereitos á intimidade persoal e familiar, á protección dos datos 
persoais, á liberdade de expresión ou á liberdade de información, cando estes poideran resultar 
afectados. 

3. En todo caso, respectarase o principio de proporcionalidade da medida que se vai a 
adoptar cos obxectivos que se pretendan alcanzar en cada suposto. 
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Disposición adicional 
 

Esta normativa afecta a todos os usuarios e servizos proporcionados dende calquera 
recurso informático que pertenza á rede da Universidade de Vigo, non só ós administrados 
directamente polos Servizos Informáticos. Os detalles técnicos e operativos oportunos 
corresponden ó responsable de cada servidor. 

Disposición transitoria 
 

Esta normativa entrará en vigor no momento da súa aprobación polo Consello de 
Goberno da Universidade de Vigo. Haberá un prazo de 30 días para a adaptación das páxinas 
persoais e os dispositivos ó que establece a normativa. 
 


