
 

 

Política d’ús de l’Anella Científica 

1. Legalitat 

Els serveis que ofereix el CSUC per a totes les institucions adherides a l’Anella Científica, 
estan sotmesos a les condicions i els requisits que s’estableixen en aquest annex així com a 
l’ordenament jurídic vigent que pertoqui aplicar en cada moment. 
 
Les institucions adherides es comprometen a no acceptar ni estimular pràctiques il·legals. A 
més, les institucions adherides vetllaran especialment per a protegir: 
 

a) L’ordre públic: per evitar que l’Anella Científica sigui un vehicle de missatges que 
incitin a l’ús de la violència o a la participació en activitats delictives. 
 

b) La dignitat humana: per impedir qualsevol classe de discriminació social, religiosa, 
ètnica, cultural, política, sexual o per discapacitat física o psíquica. 
 

c) La vida privada: per preservar els drets i les llibertats fonamentals, tutelant la vida 
privada, les dades personals i el secret epistolar. 
 

d) Els menors: per refusar la seva utilització, especialment amb objectius sexuals, i per a 
mantenir una actitud de cautela en la difusió de continguts potencialment nocius per a 
la infància. 
 

e) El consumidor: per respectar els principis de transparència i accessibilitat, sotmetent-se 
a les normatives de protecció del consumidor 

2. Honradesa 

Les institucions adherides hauran d’utilitzar correctament els recursos públics que el CSUC 
els subministra, facilitant l’accés a l’Anella Científica únicament al personal autoritzat i 
denegant-lo a persones i organitzacions alienes a la institució. 
 
El personal autoritzat haurà d’usar la infraestructura i els serveis de l’Anella Científica per a les 
activitats acadèmiques i de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, incloent les 
tasques administratives associades. 
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Els usuaris també hauran d’utilitzar eficientment la xarxa, amb la finalitat d’evitar en la mesura 
que sigui possible la seva congestió. En cap cas es considera acceptable desenvolupar activitats 
que persegueixin o tinguin com a conseqüència: 
 

a) La creació o transmissió de material que perjudiqui la dinàmica habitual dels usuaris de 
l’Anella Científica. 
 

b) La congestió dels enllaços de comunicacions o sistemes informàtics. 
 

c) La destrucció o modificació premeditada de la informació d’altres usuaris. 
 

d) La violació de privadesa i intimitat d’altres usuaris. 
 

e) El deteriorament del treball d’altres usuaris. 
 

Tampoc hauran d’usar l’Anella Científica, sota cap concepte, amb fins privats o personals, fins 
lúdics i fins comercials, aliens a les activitats pròpies de la seva institució. 

3. Confidencialitat 

En la seva activitat ordinària a la xarxa, els usuaris tindran dret a preservar el seu anonimat. No 
obstant això, el CSUC recomana a les institucions adherides que estableixin els mecanismes 
pertinents per poder identificar, en cas necessari, el(s) terminal(s) que estan actuant a través de 
la xarxa. 

4. Propietat intel·lectual i industrial 

Les institucions adherides reconeixeran, respectaran i defensaran el dret dels autors en les 
seves creacions intel·lectuals i industrials, d’acord amb la normativa vigent. 

5. Responsabilitat 

Les institucions adherides han de donar a conèixer als seus usuaris els objectius de l’Anella 
Científica i els termes i les condicions del seu ús anunciades en aquest annex. També han 
d’assumir la responsabilitat de vetllar pel seu compliment. 


