
Normativa de uso do correo electrónico na UDC         
Unidade de Correo Electrónico                      

Área de Sistemas – Servizo de Informática e Comunicacións

Normativa de uso do correo
electrónico na UDC

(pendente de aprobación)

Introdución

O propósito  deste  documento  é  ofrecer  unha  guía  e  uns  requirimentos  mínimos  que  se  deben
satisfacer para o uso adecuado e definir os niveis de servizo e procedementos de administración de
usuarios do servizo de correo electrónico co fin de mellorar a calidade do servizo ofrecido.

É importante  denotar  que o uso inapropiado dos recursos tecnolóxicos expón á Universidade a
riscos innecesarios como ataque de virus, compromiso das redes e sistemas, problemas de índole
xurídico rexionais, nacionais e internacionais.

Preténdese ofrecer a liña a seguir para asegurar que o correo electrónico sexa utilizado para apoiar
as  actividades  da  Universidade,  minimizar  os  fallos  presentados  polo  seu  uso  inadecuado  e
proporcionar  aos  usuarios  e  aos  administradores  do  servizo  unha  guía  que  describa  as  súas
responsabilidades relacionadas coa confidencialidade, privacidade e o uso aceptable dos servizos de
correo electrónico.

Estas políticas están dirixidas a todos os membros da comunidade universitaria, incluíndo o persoal
vinculado con proxectos de investigación ou convenios coa Universidade, que utilicen o servizo de
correo electrónico ou que estean involucrados coa súa administración. A utilización do devandito
servizo implica a aceptación das políticas aquí descritas.

Recoméndase  consultar  periodicamente  estas  políticas,  xa  que  poden  sufrir  modificacións  sen
previo aviso.

Dispoñibilide da conta de correo electrónico 

O servizo realizará todos os esforzos que sexan razoables para tentar garantir a dispoñibilidade e
accesibilidade ao servizo vinte e catro horas ao día durante todos os días do ano. No entanto, en
ocasións  debido  a  tarefas  de  mantemento  (sempre  baixo  previo  aviso)  ou  por  circunstancias
extraordinarias poderán producirse interrupcións polo tempo que resulte necesario acometer ditas
tarefas. 
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Políticas

Asignación e desactivación de contas de correo electrónico
1. Como  principio  fundamental,  todas  as  persoas  pertencentes  á  comunidade  universitaria

vinculadas a calquera dos estamentos da Universidade da Coruña terán dereito a unha conta
de correo electrónico. Este principio tamén aplica ás dependencias e proxectos oficiais da
Universidade e aos grupos de traballo ou proxectos non formais que desexen utilizar este
servizo previo visto e prace do director do grupo de traballo/proxecto.

2. A capacidade máxima de almacenamento da caixa de correos de correo é de 2GB para
contas persoais de docentes e empregados administrativos, 200 MB para alumnos e 2 GB
para  contas  institucionais  e  dependencias.  O  servizo  de  Correo  Electrónico  resérvase  o
dereito de modificar estes límites segundo as necesidades da comunidade universitaria e as
dispoñibilidades técnicas.

3. A Universidade poderá ofrecer contas de correo electrónico aos pensionistas cando se conte
cos recursos suficientes e considérese vital para as actividades propias da Universidade. 

A conta de correo
Enténdese por conta de correo electrónico a asignación por parte da Universidade da Coruña de:

a. un enderezo electrónico coa forma usuario@udc.es e/ou usuario@udc.gal. O persoal non
vinculado á UDC terá unha conta do dominio @correo.udc.es e/ou @correo.udc.gal.

b. unha caixa de correos (espazo en disco) para almacenar as mensaxes.

c. unha palabra crave ou password para acceder de maneira privada á conta.

d.  a  posibilidade de enviar  e recibir  mensaxes  dentro da Universidade e  cara a  Internet
utilizando a dirección electrónica asignada. 

Solicitude, alta e baixa de contas de correo electrónico
O servizo de correo electrónico da UDC só xestiona actualmente o alta e baixa de contas de correo
institucionais,  delegando na Federación de Identidade Corporativa da UDC a xestión de contas
persoais. 

Á hora de solicitar a conta de correo institucional, a persoa responsable da mesma debe facilitar
información veraz, exacta e completa sobre a súa identidade, en relación cos datos que se solicitan
no  formulario  correspondente,  así  como  a  manter  actualizada  dita  información.  Se  o  usuario
facilitase calquera dato falso, inexacto ou incompleto, ou se se tivesen motivos suficientes para
sospeitar que dita información fose falsa, inexacta ou incompleta, o servizo de correo electrónico
terá  dereito  a  cancelar  ou  bloquear  a  conta  de  correo.  Así  mesmo  a  persoa  responsable  debe
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xustificar o uso desa conta para o desempeño das súas funcións ou as do servizo que representa. 

Co fin de garantir  a correcta identificación das contas de correo e a coherencia en relación ao
servizo ou colectivo que representan, seguirase unha nomenclatura estándar na súa creación. 

O responsable da conta de correo institucional recibirá os datos relativos á súa conta e contrasinal
por correo, nun prazo aproximado de 5 días laborables desde a recepción da solicitude. A persoa
usuaria poderá cambiar o contrasinal de acceso en calquera momento, por medio dunha interface
web dispoñible no noso servizo. 

En xeral, facilítase unha única conta de correo persoal por usuario. Os usuarios que por diversas
circunstancias requiran un novo nome de conta diferente ao que teñan asignado, facilitaránselles un
ou máis alias de correo vinculados á súa conta orixinal. 

Os datos facilitados polos usuarios á hora de solicitar o alta, baixa ou modificación da conta de
correo electrónico utilizaranse exclusivamente co devanditos fin.

Utilización da conta de correo electrónico
1. A conta de correo electrónico é persoal e intransferible. O usuario ou responsable (no caso

de contas institucionais) comprométese a facer un uso dilixente da conta e a manter a súa
login e  o seu contrasinal  en segredo.  Esta  obrigación inclúe familiares  e calquera outra
persoa que habite na residencia do funcionario, docente ou estudante cando a actividade
realízase desde o fogar (por exemplo, computadores portátiles, teléfonos móbiles ou axendas
electrónicas propiedade da Universidade). Así mesmo, o usuario comprométese a pechar a
súa conta ao final de cada sesión e a notificar ao Centro de Atención ao Usuario (CAU) da
UDC de maneira inmediata a perda do seu contrasinal ou acceso non autorizado por parte de
terceiros  á  súa  conta.  Será  de  exclusiva  responsabilidade  do  usuario  manter  a
confidencialidade  do  seu  contrasinal  e  a  súa  conta,  asumindo  persoalmente  calquera
actividade que se realice ou que teña lugar mediante a utilización dos mesmos. 

2. Todas as contas institucionais deben ter un responsable da mesma. 

3. Os usuarios do servizo de correo da Universidade poderán recibir e enviar mensaxes desde
programas (clientes) de correo que utilicen os protocolos SMTP, POPs e IMAPs ou a través
de navegadores Web. É responsabilidade do usuario a selección do cliente de correo que
utilizará  e  a  configuración  poderá  ser  solicitada  ao  Centro  de  Atención  ao  Usuario  da
Universidade  da  Coruña (CAU),  desde  a  cal  se  prestará  asesoría  de configuración para
Thunderbird e webmail. Así mesmo os usuarios poderán configurar o acceso á súa conta de
correo  desde  dispositivos  móbiles  sempre  que  os  seus  programas  de  correo  sexan
compatibles.

4. As  mensaxes  enviadas  a  listas  de  correo,  grupos  de  discusión  ou  redes  sociais  polos
membros da comunidade universitaria e que utilicen as direccións de correo da Universidade
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deben conter un parágrafo onde se especifique: "as opinións expresadas nesta mensaxe son
estritamente persoais e non é unha posición oficial da Universidade da Coruña".

5. Aínda que a Universidade conta cun servizo de revisión de virus para as mensaxes de correo
entrante, os membros da comunidade universitaria deben ser coidadosos cando decidan abrir
os anexos (attachments) ou ligazóns colocadas en mensaxes de remitentes descoñecidos ou
sospeitosos.

6. É responsabilidade de cada usuario ter copias de respaldo (BackUp's) das mensaxes dos seus
cartafoles de correo e da súa axenda de direccións electrónicas. 

Políticas de administración do Servizo de Correo 
Electrónico

1. A violación da seguridade dos sistemas e/ou da rede pode incorrer en responsabilidades civís
e/ou criminais. A Universidade da Coruña colaborará ao máximo das súas posibilidades para
investigar este tipo de actos, incluíndo a cooperación coa xustiza. 

2. A unidade de correo electrónico se reserva a facultade de limitar, total ou parcialmente, o
acceso á conta de correo a determinados usuarios, así como de cancelar, suspender, bloquear
ou eliminar contas, se tivese coñecemento efectivo de que a actividade ou a información
almacenada  é  ilícita  ou  de  que  lesiona  bens  ou  dereitos  de  terceiros.  Neste  sentido,
poderanse establecer os filtros necesarios a fin de evitar que a través deste servizo poidan
verterse na rede contidos claramente ilícitos ou nocivos. 

3. O  servizo  de  correo  electrónico  adoptará  todas  as  medidas  técnicas  e  organizativas  de
seguridade  que  sexan  de  obrigación,  de  conformidade  co  establecido  pola  lexislación
vixente, a fin de garantir ao máximo a seguridade e confidencialidade das comunicacións. A
unidade de correo electrónico garante que existen controis para previr a apertura de brechas
na seguridade ou outras consecuencias negativas, adoptando as medidas organizativas e os
procedementos técnicos máis adecuados co fin de minimizar estes  riscos.  No entanto,  o
usuario recoñece e acepta que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables,
que as redes utilizadas en Internet non son seguras e que calquera comunicación enviada por
este medio pode ser interceptada ou modificada por persoas non autorizadas. 

Políticas de Filtrado e Seguridade 
O servizo realiza un filtrado a varios niveis para minimizar a recepción de mensaxes non
desexadas (virus, spam, phishing, etc) para garantir, na medida do posible, a seguridade no
tráfico de mensaxes de correo electrónico. 
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As mensaxes filtradas no primeiro nivel serán rexeitados,  enviando unha notificación ao
emisor  da  mensaxe  e  un  código  que  pode  ser  utilizado  para  identificar  o  motivo  do
rexeitamento.  As  mensaxes  que  incluísen  virus  anexados  a  el,  serán  descartados  sen
notificación nin posibilidade de recuperación. 

No  caso  de  que  unha  conta  ou  un equipo  da  rede  interna  fose  infectado  cun  virus  de
propagación masiva, fose roubada ou se detecte un uso fraudulento, a unidade de correo
electrónico poderá bloquear todo o correo saínte dese equipo e/ou do enderezo desa conta.

- Política de ficheiros anexos (Attachments)

O servizo poderá filtrar, co fin de garantir a seguridade da rede, os seguintes tipos de arquivos que
veñan anexos ao correo electrónico:

- Executables Microsoft (exe, bat, com, cmd, msi, pif).

- Scripts executables (.vbs, .jsc, .bas, .js).

- Ficheiros con extensións dobres.

- Nomes de ficheiro con 3 espazos en branco ou máis.

-  Outros arquivos potencialmente perigosos.

-  Calquera  outro  que  o  Servizo  considere  un  risco  para  os  usuarios  ou  para  o  correcto
funcionamento do mesmo.

Límites de envío e recepción de mensaxes
A unidade de correo electrónico resérvase o dereito de definir uns límites no tamaño e o volume de
mensaxes, co fin de garantir un funcionamento fluído da plataforma. Os límites definidos son os
seguintes: 

Número máximo de correos diarios por conta: 150 

Número máximo de destinatarios por mensaxe: 100 

Tamaño máximo de mensaxe recibida con orixe externa: 30 MB 

Tamaño máximo de mensaxe recibida con orixe de contas UDC: 70 MB 

Tamaño máximo dun ficheiro no maletín de correo da UDC: 70 MB 
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Uso do Correo Electrónico

A conta  de  correo  débese  usar  con  fins  académicos  e/ou  investigación  seguindo  os  seguintes
preceptos: 

1. Respectar as contas doutros usuarios. 

2. Usar unha linguaxe apropiada nas súas mensaxes. 

3. Cinguirse ás normas e condutas de cortesía de uso de correo electrónico. 

4. Non mandar nin contestar cadeas de correo ou calquera outro esquema de "pirámide" de
mensaxes. 

5. O usuario debe evitar subscribirse a calquera lista de correo que xere mensaxes cuxo contido
non teña que ver coa misión da Universidade. 

6. O usuario debe usar o campo “con copia oculta” (CCO ou BCC) para evitar que os múltiples
destinatarios da mensaxe coñezan as demais direccións de correo electrónico.

7. O  usuario  asegurarase  de  non  responder  a  todas  as  persoas  cando  sexan  enviados
comunicados  xerais  ou  para  un  grupo  específico  de  persoas,  fóra  de  que  esta  sexa  a
finalidade da resposta.

8. En caso de  abuso de  correo,  e  segundo a  súa gravidade,  os  usuarios  están obrigados a
reportalo ao Administrador do Servizo de Correo Electrónico (abuse@udc.es) para evitar
que volva suceder ao mesmo ou a outros usuarios.

Queda prohibido:

1. Usar a conta para fins comerciais.

2. Transmitir virus, programas de uso mal intencionado ou introducir software malicioso na
rede  ou  nos  servidores  (virus,  worms,  refachos  de  correo  electrónico  non  solicitado,
etcétera). 

3. Ler  correo  alleo,  xerar  ou  enviar  correos  electrónicos  en  nome  doutra  persoa  sen
autorización ou suplantándola.

4. As violacións dos dereitos de calquera persoa ou institución protexidos por dereitos de autor,
patentes  ou  calquera  outra  forma  de  propiedade  intelectual.  Entre  outras  actividades,
inclúese a distribución ou instalación de software sen a licenza de uso adecuada adquirida
pola UDC (software "pirata"). 

5. A copia non autorizada de material protexido por dereitos de autor que inclúe, pero non está
limitado a, dixitalización e distribución de imaxes ou fotografías de calquera orixe (revistas,
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libros,  páxinas  Web,  etcétera),  dixitalización  e  distribución  de  música,  audio  ou  vídeo,
distribución e instalación de software dos cales nin a Universidade nin o usuario teñen a
licenza debida.  

6. O uso do sistema co fin de realizar algún tipo de acoso, difamación, calumnia, con intención
de intimidar, insultar ou calquera outra forma de actividade hostil.

7. Facer ofrecementos fraudulentos de produtos ou servizos cuxo orixe sexan os recursos ou
servizos propios da Universidade. 

8. O envío de mensaxes de calquera tipo co propósito de interferir ou deshabilitar unha sesión
de usuario a través de calquera medio, local ou remoto (Internet ou intranet). 

9. Enviar  mensaxes  de  correo  non  solicitados,  incluíndo  junk  mail  (material  publicitario
enviado  por  correo)  ou  calquera  outro  tipo  de  anuncio  comercial  a  persoas  que  nunca
solicitaron ese tipo de material (email spam, mensaxes electrónicas masivos, non solicitados
e non autorizados no correo electrónico). 

10. Colocar  mensaxes  de  correo  iguais  ou  similares  non  relacionados  coas  actividades  da
Universidade  a  un  gran  número  de  grupos  de  noticias  (newsgroup,  spam,  mensaxes
electrónicas masivos, non solicitados e non autorizados en grupos de noticias). 

Outras apreciacións
1. A UDC resérvase  o  dereito  de  monitorizar  as  contas  que  presenten  un  comportamento

sospeitoso para a súa seguridade. 

2. Os dominios de correo xeral da UDC son udc.es e udc.gal. No caso de persoal externo á
Universidade os dominios de correo son correo.udc.es e correo.udc.gal.

3. A UDC presta servizo de correo á súa comunidade para enviar e recibir correos de tamaño
considerable,  no  momento  que  o  usuario  desexe  enviar  arquivos  adxuntos  demasiado
grandes, pode utilizar a opción do maletín desde o seu servizo de webmail.

4. Ningún  servizo  da  UDC  xamais  pedirá  as  credenciais  (usuario/contrasinal)  de  correo
electrónico  nin  doutras  aplicacións  polo  que  nunca  se facilitarán  nin  se  introducirán  en
ningún formulario que o soliciten.

5. Mentres se pertenza á comunidade universitaria, o sistema de xestión de listas da UDC está
autorizado  a  enviar  as  mensaxes  de  correo  electrónico  dirixidos  ao  colectivo/s  ao  que
pertence o usuario da conta de correo.
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