
Informació legal. 

1. Exclusió de Garanties i de Responsabilitat 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat de València no garanteixen 

ni es fan responsable, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni de 

qualssevol dels danys i perjudicis que puguen, si escau, derivar-se dels mateixos:  

a. Falta de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament 

d'aquesta web i/o dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, 

actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que siga la causa, i les dificultats o 

problemes tècnics o d'altra naturalesa en els quals tinguen el seu origen aquests fets.  

b. La transmissió o/i existència de virus, altres elements o programes lesius per a 

l'equip dels usuaris que puguen afectar-los, com a conseqüència de l'accés, ús o examen 

del lloc, o produïssin alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.  

c. De l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d'un tercer o 

contrari al contingut d'aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment 

admesos o a l'ordre públic, del web, dels seus serveis i continguts, pels usuaris.  

d. De les vulneracions o infraccions de les lleis, usos o costums vigents en 

matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o 

contractuals, drets d'intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre 

uns altres, de tercers.  

i. Vicis o defectes dels continguts i/o serveis als quals s'accedeixi a través del 

portal.  

f. Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part dels 

usuaris, dels continguts del Portal. 

g. Pel coneixement de qualsevol informació que puguen posseir o utilitzar 

terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstàncies de l'ús dels 

continguts i serveis del Portal pels usuaris.  

h. L'enumeració anterior té mer caràcter enunciatiu i no és, en cap cas, exclusiu ni 

excloent en cap dels seus punts. En tots els supòsits aquest portal exclou qualsevol 

responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats directa o 

indirectament dels mateixos i de qualssevol uns altres no especificats d'anàlogues 

característiques.  



Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial 

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres 

elements d'aquest lloc estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre 

propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, 

traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part 

del contingut d'aquest lloc, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, 

electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per 

escrit de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Qualsevol infracció d'aquests drets pot 

donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin. 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua no concedeix cap llicència o autorització 

d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre 

qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts del 

mateix.  

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que 

qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims 

drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta 

circumstància, per escrit, a “Acadèmia Valenciana de la Llengua, Monestir de Sant 

Miquel dels Reis, Av. de la Constitució 284, 46019-València”, o a la Universitat de 

València (Departament de Filologia espanyola, Passeig de Blasco Ibáñez 13, 46010; a 

l’atenció de Josep Lluís Sirera), indicant:  

a. Dades de caràcter personal identificadores de l'interessat titular dels drets 

presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer distint de l'interessat, 

haurà d'indicar la representació que ostenta amb la qual actua.  

b. Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva 

ubicació en el web.  

c. Acreditació de l'existència, titularitat i vigència dels citats drets de propietat 

intel·lectual.  

d. Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitze de la veracitat de 

les dades i informació facilitats en la notificació que es refereix aquest punt. 



Protecció de dades.  

Les dades personals contingudes en aquest repertori es publiquen amb finalitats 

exclusivament acadèmiques i d'investigació. El seu ús per a qualsevol altre fi, i en 

particular amb finalitats comercials es considerarà contrari a la Llei Orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de Protecció de les Dades de Caràcter Personal i serà posat en 

coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades. 

Si desitgeu exercir els drets d'oposició al tractament, accés, rectificació i 

cancel·lació cal dirigir-se per escrit a “Acadèmia Valenciana de la Llengua, Monestir de 

Sant Miquel dels Reis, Av. de la Constitució 284, 46019-València”, indicant la vostra 

petició i aportant fotocòpia d’un document que us identifique.  

 


