
 

NORMATIVA SOBRE EL WEB DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA 

Aprovat per la Junta de Govern, sessió de 26 de juny de 1997.   

_____________________________________________________ 

PREÀMBUL  

L’expansió continuada de les xarxes telemàtiques, amb la implementació d’eines com el world-wide 
web (www), facilita cada vegada més la creació de sistemes electrònics d’informació i de 
comunicació. Aquest fenomen també es dóna a la Universitat Autònoma de Barcelona i requereix 
d’una certa regulació per tal que tothom conegui el seu marc d’actuació i pugui intervenir en aquests 
recursos telemàtics d’acord amb el caràcter universitari públic de la nostra institució. Per altra 
banda, aquesta necessitat de regulació ve acompanyada pel fet que l’actual xarxa informàtica de la 
UAB és connectada a INTERNET a través de l’Anella Científica i la Red Iris, de les quals alhora forma 
part. Aquestes xarxes, sense ànim de lucre, tenen com objectiu afavorir les activitats acadèmiques i 
científiques.  

Amb la present normativa sobre el web de la UAB hom pretén, d’una banda, harmonitzar el desig de 
la nostra comunitat universitària de comunicar i de difondre informació de manera descentralitzada 
i, per l’altra, racionalitzar els recursos i mitjans tècnics limitats de què disposa la xarxa informàtica 
de la UAB. Tot això, amb la deguda adequació dels continguts informatius a les necessitats de la 
nostra comunitat universitària i de la societat a que servim, tot respectant els drets individuals i 
col·lectius generals i els principis i les finalitats fundacionals de la nostra universitat (arts. 3 i 6 dels 
Estatuts), sense deixar de costat la qualitat de la informació difosa i de la seva exposició.  

OBJECTIU 

Art. 1. El web de la UAB (http://www.uab.es) té per objectiu difondre informació institucional de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 

Art. 2. A efectes d’aquesta normativa, s’entén per informació institucional la informació generada 
per qualsevol òrgan o unitat organitzativa de la universitat, tant acadèmica, de recerca com 
administrativa, en l’exercici de les seves funcions i dins el seu àmbit de competència.  

Art. 3. La informació difosa al web de la UAB ha d’ajustar-se a les següents característiques:  

a) Ha de ser informació institucional, segons el que ha estat indicat a l’article anterior.  

b) La informació oferta ha de ser veraç, precisa i actualitzada.  

c) No podran ser utilitzats materials que tinguin drets d’autor, llevat del cas que hom tingui 
autorització explícita del titular.  

d) La incorporació de publicitat haurà de comptar amb l’autorització expressa de Secretaria General.  

e) La informació ha de garantir el dret a la intimitat i a la pròpia imatge de les persones.  

f) En cap cas no es podran difondre informacions contràries als principis fundacionals de la UAB 
(arts. 3 i 6 dels Estatuts) i als drets reconeguts internacionalment  



ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ 

Art. 4. El web de la UAB estarà formada per dos tipus de pàgines institucionals que tindran 
l’exclusivitat de l’ús de la imatge de la universitat. El contingut d’aquestes pàgines, desplegat de 
forma clara, estructurada i jerarquitzada, representarà la visió institucional de la UAB, tant a 
l’interior de la xarxa pròpia (INTRANET) com a l’exterior (INTERNET). Aquestes pàgines són:  

a) La pàgina principal (home page) i altres pàgines institucionals que recullen informació general o 
transversal de la universitat, les quals estaran editades principalment per l’Àrea de Comunicació i de 
Promoció.  

b) Les pàgines vinculades, editades per qualsevol òrgan o unitat organitzativa de la universitat, 
reconeguda al nomenclàtor de la UAB, que recullen informació relativa a l’àmbit de competència de 
la unitat organitzativa corresponent.  

Art. 5. Les informacions personals de caire acadèmic i professional s’ubicaran a la pàgina vinculada 
de l’òrgan o unitat organitzativa on pertanyi l’interessat, sempre i quan aquest nivell informatiu 
estigui previst en els continguts de la pàgina vinculada.  

IDENTIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Art. 6. Les pàgines del web de la UAB han de respectar la imatge corporativa de la UAB.  

Art. 7. Totes les pàgines identificaran clarament el nom de l’editor de la informació i la data de 
creació i/o actualització de la informació editada.  

LLENGUA DE LA INFORMACIÓ 

Art. 8. Tota la informació institucional serà redactada en català, sense perjudici que es faci també 
en altres llengües.  

RESPONSABILITAT DE LA UAB 

Art. 9. El secretari general de la Universitat Autònoma de Barcelona vetllarà pel compliment de la 
present normativa.  

Art. 10. L’Àrea de Comunicació i de Promoció tindrà les funcions següents:  

a) Estructuració dels continguts del web de la UAB i establiment dels nivells a partir dels quals es 
vincularan les pàgines institucionals.  

b) Elaboració dels continguts de la pàgina principal i d’altres pàgines institucionals d’informació 
general i transversal de la universitat.  

c) Difusió del web de la UAB als buscadors d’INTERNET més importants.  

d) Connexió de les pàgines vinculades i localització en l’estructura del web.  

e) Resolució dels casos de concurrència d’informació editada per dos o més servidors d’informació.  

RESPONSABILITAT DE LA INFORMACIÓ DE LES PÀGINES VINCULADES 

Art. 11. El responsable funcional de l’òrgan o unitat organitzativa definirà els continguts de les 
pàgines vinculades i el responsable orgànic tindrà cura de l’elaboració, manteniment, actualització i 
edició de la informació corresponent, i assegurarà la connexió de les pàgines vinculades (arts. 12 al 
14).  

 



CONNEXIÓ DE LES PÀGINES VINCULADES 

Art. 12. Els webs dels òrgans o unitats organitzatives de la universitat hauran de sol·licitar la seva 
connexió al web de la UAB.  

Art. 13. Les sol·licituds de connexió (vegeu l’annex) s’hauran d’adreçar al secretari general, tot 
acreditant el compliment de les normes de connexió establertes (art. 14).  

NORMES DE CONNEXIÓ 

Art. 14. Els webs d’informació descentralitzada hauran de tenir els següents requisits per ser 
vinculades al web de la UAB:  

a) Hauran de complir la present normativa.  

b) Hauran de ser estables i funcionar les 24 hores del dia.  

c) La portada del web vinculada disposarà d’un enllaç amb la pàgina principal (home page) del web 
de la UAB.  

SUPORT TÈCNIC 

Art. 15. Per tal que el web de la UAB es mantingui dins d’una estructura flexible, equilibrada i 
estable, hom disposarà del següent suport tècnic:  

a) L’Àrea de Comunicació i de Promoció atendrà als responsables i als editors de pàgines vinculades 
en els aspectes relacionats amb els arts. 2 i 9 i en tots aquells altres més generals relacionats amb 
l’elaboració i estructuració de la informació descentralitzada.  

b) El Servei d’Informàtica serà l’encarregat d’elaborar i facilitar les eines informàtiques per a 
confeccionar les webs, de gestionar les llicències i decidir sobre la ubicació de les pàgines al 
maquinari del Servei i podrà participar en la formació d’usuaris en les tècniques de creació de 
pàgines web.  

c) El Servei de Publicacions tindrà cura d’elaborar i mantenir un fons gràfic de la universitat, d’ús 
lliure, i podrà editar pàgines web, per encàrrec.  

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Art. 16. La present normativa s’aplicarà a tots els servidors d’informació de la UAB.  

DISPOSICIONS FINALS 

1a. Queda expressament prohibida la difusió d’informació que no s’ajusti a la present normativa.  

2a. La Universitat Autònoma de Barcelona declina tota responsabilitat per la difusió de qualsevol 
informació per via telemàtica al marge d’aquesta normativa i es reserva el dret d’iniciar qualsevol 
acció legal per aquest fet.  

_____________________________________________________ 


