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NORMATIVA D’US DEL CORREU ELECTRÒNIC DE LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 

 

1.- OBJETIU Y ÁMBIT D’APLICACIÓ 

 

 

La Universitat Politècnica de València (UPV) ofereix a la comunitat universitària el servei de 

correu electrònic. L'objectiu d'aquesta normativa és garantir tant la qualitat d’aquest servei com 

que l’ús que se’n faça estiga d'acord amb els fins últims de la Universitat. 

 

Uns altres objectius que persegueix aquesta normativa són els següents: 

 

a) Preservar la privacitat i la seguretat de les comunicacions de la UPV. 

b) Evitar situacions que puguen causar alguna forma de responsabilitat civil o 

penal. 

c) Garantir la seguretat i el rendiment dels sistemes informàtics de la UPV. 

 

Tota persona que utilitze aquests serveis adquireix la condició d'usuari o usuària del servei i per 

això està obligada al compliment de la normativa redactada en el present document. 

 

Aquesta normativa s'aplica, a més, a: 

 

a) Tots els equips de la UPV implicats habitualment en l’encaminament del correu 

electrònic. 

b) Tots els components dels missatges (textos, capçaleres, annexos, registres 

d'activitat…) residents en ordinadors gestionats per la Universitat. 

c) Tots els propietaris de bústies de correu de la Universitat. 

d) Tots els serveis interns que fan ús del correu electrònic, com ara les llistes de 

distribució, les notícies, etc. 

 

Una còpia d'aquesta normativa estarà sempre a disposició dels usuaris, publicada en el web de 

la Universitat. 
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2.- ACCÉS ALS SERVEIS 

 

2.1.- Usuaris dels serveis 

 

Poden gaudir del servei de correu electrònic de la UPV els membres de la comunitat 

Universitària, tant l’alumnat matriculat en qualsevol cicle com el personal d’administració i 

serveis i el personal docent i investigador, a més de les entitats o persones autoritzades en 

virtut de conveni o autorització degudament emesos per l'òrgan competent de la Universitat 

Politècnica de València. 

 

El servei es vincula a l'existència de lligam amb la UPV. 

 

2.2. Assignació de recursos 

 

La grandària dels missatges en trànsit queda limitada. De la mateixa manera, la capacitat 

d’emmagatzematge dels servidors és finita i en conseqüència, s'assigna als usuaris una 

grandària de bústia dins d'uns límits acceptables. 

El correu electrònic ha sigut dissenyat amb el propòsit d'enviar missatges curts, no per a la 

difusió de fitxers de grans dimensions, per als quals hi ha altres mitjans disponibles. L'Àrea de 

Sistemes d'Informació i Comunicacions (ASIC) estableix l'espai de memòria en disc atribuït als 

comptes de correu. 

 

L'usuari pot revisar la versió més recent de la política de comptes de correu en l’adreça 

http://www.asic.upv.es/normativa. 

 

2.3. Condicions de readreçament dels comptes 

Els comptes assignats per la Universitat Politècnica de València poden ser readreçats a qualsevol 

altre compte de correu electrònic seguint sempre els procediments següents: 

 

1. Readreçament de comptes UPV personals: el poden fer els titulars a través de la 

gestió de comptes de correu de la intranet de la UPV. 

 

2. Readreçament de comptes corporatius genèrics: amb petició prèvia a l’ASIC, es pot 

autoritzar el reenviament automàtic dels missatges únicament als comptes personals 

dels usuaris degudament autoritzats. 
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3.- RESPONSABILITATS DELS USUARIS 

 

3.1. - Acceptació de les condicions i normes d'ús 

 

La utilització del servei de correu electrònic proporcionat per la Universitat Politècnica de 

València implica el coneixement i la plena acceptació de les normes d'ús i les condicions que 

s'especifiquen en el present document i en tots els documents complementaris de normativa 

d'utilització de serveis i recursos informàtics proporcionats per la Universitat Politècnica de 

València. 

 

3.2. - Confidencialitat del correu electrònic 

 

S'assigna un compte i una contrasenya a cada usuari o usuària del servei. La persona usuària 

és responsable de mantenir la confidencialitat del seu compte i la seua contrasenya, i de totes 

les activitats que s’efectuen amb el seu compte. 

 

La UPV recomana que els missatges confidencials vagen sempre encriptats. 

 

3.3. - Ús exclusiu del correu electrònic per a comunicacions interpersonals 

 

El correu electrònic és una eina per a l'intercanvi d'informació entre persones, no un mitjà de 

difusió massiva i indiscriminada d'informació. Per a això hi ha altres canals més adequats i 

efectius. 

 

3.4. - Ús per a fins professionals o academics 

 

Els comptes de correu de la Universitat Politècnica de València no han de ser, en principi, 

utilitzats per a fins privats, ja que constitueixen una eina de treball. No obstant això, atès que de 

vegades una persona usuària pot veure's obligada a gestionar assumptes personals durant el 

seu horari de treball, s'autoritza l'ús d'aquest servei sempre que la freqüència i la durada en 

siguen limitades i no n’afecte l’ús professional o acadèmic. Aquest ús personal, a més, no pot 

constituir una activitat política, comercial o amb ànim de lucre, i no pot ser inapropiat o ofensiu. 
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3.5. - Prohibició d'abús en el correu electrònic (ACE) 

 

L'abús en el correu electrònic és definit per la Xarxa Acadèmica i d'Investigació Nacional 

(Rediris) com “�������������	
�����	��������	��
�����������������
�����	���	�����������������


���������������������
�	�������������
�	����������	���”. Aquestes activitats es poden 

catalogar, de forma no exhaustiva, en els grups següents: 

• Abusives pel contingut: queda prohibit enviar, emmagatzemar o distribuir missatges el 

contingut dels quals atempte contra els drets reconeguts en les lleis espanyoles i els 

tractats Internacionals subscrits per Espanya, o promoga actuacions contràries a la llei. 

• Abusives pel mitjà: queda prohibit l'enviament de correu utilitzant un servidor de correu 

aliè sense el consentiment de la persona titular d’aquest darrer. 

• Abusives per no sol·licitades: queda prohibit l'enviament de comunicacions 

electròniques amb finalitat comercial a una pluralitat de receptors que no les hagen 

sol·licitades (correu brossa o ��	�), llevat de les autoritzades expressament per la UPV. 

• Abusives per la finalitat: queda prohibit l'enviament de missatges de correu electrònic 

l’únic propòsit dels quals siga de sobrecarregar, paralitzar o perjudicar, de qualsevol altra 

manera, l’ús normal d'aquest servei o els equips informàtics d'altres usuaris d'Internet. 

 

Es prohibeix qualsevol ús del correu electrònic que puga ser catalogat com a ACE en qualsevol 

de les modalitats descrites anteriorment. 

 

L'enviament de correu massiu o la difusió massiva de missatges i l'enviament continu d'un 

nombre elevat de missatges queden també limitats. Des del moment que la Universitat 

Politècnica de València detecte que aquestes activitats perjudiquen el funcionament correcte 

dels serveis i/o provoquen retards en els lliuraments de correu dels altres usuaris dels sistemes, 

adoptarà les mesures que considere necessàries, ja siga bloquejant adreces IP, dominis, 

usuaris o altres mesures, i fins i tot podrà procedir a la suspensió immediata i sense avís previ 

del servei. 

 

Així mateix, l'usuari o usuària del correu electrònic de la UPV, pel mer fet de fer ús del servei, 

s'entén que accepta els principis enunciats en la Política antispam de la Universitat 

Politècnica de València, que és la principal eina de la UPV per a la lluita contra aquesta 

pràctica tan perniciosa per a l'ús responsable dels recursos d'Internet. 
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4.- USOS INCORRECTES DELS SERVEIS 

 

Es considera que constitueixen incompliment de les condicions i normes d'ús del correu 

electrònic de la UPV els supòsits següents: 

 

• La difusió de continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, d'apologia 

del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o actuar en perjudici dels drets a la 

intimitat, a l'honor, a la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones. 

• La difusió de missatges de correu electrònic sense identificar-ne plenament la persona 

remitent. Posat cas que el compte siga utilitzat per grups d'usuaris, caldrà identificar 

l'autor 

del missatge. 

• La difusió de continguts contraris als principis enunciats en els Estatuts de la 

Universitat. 

• La difusió de missatges comercials o propagandístics sense autorització expressa. 

• La propagació de cartes encadenades o la participació en esquemes piramidals o 

activitats semblants. 

• Els atacs amb l’objecte de degradar el servei. 

• L’enviament massiu de missatges o informació que consumisca injustificadament 

recursos de la UPV. 

• No és permès manipular les capçaleres dels missatges per a intentar ocultar o falsejar 

la identitat de la persona usuària remitent del missatge. 

• No és permès instal·lar ni usar servidors o encaminadors de correu que no tinguen 

l'autorització de la UPV. 

• Fer un ús del correu electrònic contrari a les condicions i normes d'ús del present 

document i de tots els documents complementaris de normativa d'utilització dels serveis i 

recursos informàtics proporcionats per la Universitat Politècnica de València. 
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