
…..................................................................,  …........................................, en representació de 
(nom i cognoms del sol∙licitant)     (càrrec)

….......................................................... d'ara en avant l'organització,
(entitat sol∙licitant)

Accepta   les   condicions   d'ús   de   la   plataforma  d'eFormació   de   la  Generalitat   en   els   termes
següents:

1. La Generalitat facilita l'ús de la plataforma amb caràcter gratuït i, en cap cas, els usuaris
finals d'aquesta han de desembossar cap quantitat econòmica per l'ús o pel suport que reben 
de l'organització, excepte les taxes previstes en el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, 
del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de taxes de la 
Generalitat o, si és el cas, els preus públics regulats en el Decret 103/2014, de 4 de juliol, del
Consell, pel qual es regulen els preus públics de la Generalitat.

2. La responsabilitat i el desenvolupament dels cursos en línia que l'organització impartisca a
través de la plataforma d'eFormació, inclosos professorat, continguts, tutories, fòrums, 
atenció a l'alumnat, etc. com també la correcció dels continguts que generen incidències en 
els usuaris, recauen en aquesta organització. Així mateix, l'organització assumeix la 
responsabilitat dels continguts, opinions o enllaços que incorpora als fòrums/cursos i la seua 
exclusiva autoria, i garanteix que no atempten contra els drets d'intimitat, privacitat, imatge 
o propietat intel·lectual o industrial que corresponen a tercers.

3. L'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació
(en endavant DGTIC) prestarà suport i facilitarà a l'organització la documentació necessària 
per a la seua incorporació i ús de la plataforma. En la mesura que ho permeten les 
disponibilitats pressupostàries, la DGTIC posarà a disposició de l'organització el Centre 
d'Atenció a l'Usuari (CAU), que serà la unitat responsable d'atendre exclusivament les 
consultes o incidències d'índole tècnica relatives a la plataforma. 
Per la seua banda, l'organització ha de disposar d'una bústia a la qual redirigir les consultes 
que arriben al CAU que es referisquen als continguts, cursos, altes, baixes i modificacions 
de l'alumnat, consultes dirigides al professorat o qualsevol altra que no siga d'índole tècnica 
de funcionament de la plataforma, i que haurà de resoldre l'organització. També ha de 
designar un responsable de formació i un administrador de campus, que seran els 
interlocutors amb la DGTIC en tot el que es refereix al manteniment tècnic de la plataforma.
Qualsevol canvi que es produïsca en aquestes designacions ha de comunicar-lo a la DGTIC. 
Així mateix, l'organització es compromet a complir els plans de validació de continguts 
formatius i els protocols necessaris per a posar en marxa els campus o qualssevol altres que 
siguen necessaris, com també l'ús i l'explotació dels continguts que s'acorden.

4.La DGTIC pot fer totes les actuacions que estime necessàries per al manteniment de la 
plataforma, les quals haurà de notificar amb la suficient antelació, sempre que siga possible. 
En cap cas serà objecte de cap rescabalament, els danys i perjudicis que puguen derivar-se 
de la falta de disponibilitat o continuïtat de la plataforma eFormació. 



5.Tant la DGTIC, com l'organització s'han de sotmetre al que estableix la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa 
vigent en matèria de protecció de dades personals en tots els supòsits en què puga donar-se 
tractament, cessió o comunicació de dades, entre aquestes o a un tercer.
En particular, les dades personals dels usuaris de cada campus han d'incorporar a un fitxer la
titularitat del qual correspon a l'organització, amb la finalitat de gestionar la participació 
d'aquests usuaris en els cursos de formació que impartisca. La responsabilitat del fitxer 
recaurà en l'òrgan que corresponga de l'organització. Si és el cas, i d'acord amb el que 
estableix el Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'organització de
la seguretat de la informació de la Generalitat, de la conselleria a què estiga adscrit l'òrgan o 
departament de la Generalitat. L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 
protecció de dades de caràcter personal.

6. Amb caràcter general, l'adhesió a la plataforma eFormació tindrà una vigència de dos anys a 
partir del moment en què es done d'alta a l'organització, llevat que aquesta en desistisca de 
l'ús o li siga revocat l'accés, quan concórrega alguna de les causes de revocació assenyalades
en punt següent. Transcorreguts aquests dos anys, a iniciativa pròpia o de la DGTIC, ha de 
renovar-se'n l'adhesió. 

7.La revocació de l'adhesió a la plataforma es produirà:
a) Quan acabe el termini de vigència de l'adhesió corresponent, si no es renova.
b) A sol·licitud de l'organització.
c) Per incompliment de les obligacions o per ús inadequat de la plataforma.
d) Per extinció, si és el cas, de l'organització

València,        de                           de 2017

(Signatura)



…..................................................................,  …........................................ , en representación de
(nombre y apellidos del solicitante)                                                                                (cargo)

….......................................................... en adelante la organización,
(Entidad solicitante)

Acepta las condiciones de uso de la plataforma de eFormación de la Generalitat en los siguientes
términos:

1. La Generalitat facilita el uso de la plataforma con carácter gratuito y, en ningún caso, los 
usuarios finales de la misma deberán desembolsar cantidad económica alguna por su uso o 
por el soporte que reciban de la organización, salvo las tasas previstas en el Decreto 
Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat o, en su caso, los precios públicos 
regulados en el Decreto 103/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se regulan los 
precios públicos de la Generalitat.

2. La responsabilidad y el desarrollo de los cursos online que la organización imparta a través 
de la plataforma de e‐formación, incluidos profesorado, contenidos, tutorías, foros, 
atención al alumnado, etc. así como la corrección de los contenidos que generen 
incidencias en los usuarios, recaerá en dicha organización. Asimismo, la organización asume
la responsabilidad de los contenidos, opiniones o enlaces que incorpora a los foros/cursos y
su exclusiva autoría, garantizando que los mismos no atentan contra los derechos de 
intimidad, privacidad, imagen o propiedad intelectual o industrial que corresponden a 
terceros

3. El órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (en adelante DGTIC) prestará apoyo y facilitará, a la 
organización, la documentación necesaria para su incorporación y uso de la plataforma. En 
la medida en que se lo permitan sus disponibilidades presupuestarias,  la DGTIC pondrá a 
disposición de la organización un centro de Atención al Usuario (CAU), que será la unidad 
responsable de atender exclusivamente las consultas o incidencias de índole técnico 
relativas a la plataforma. 
Por su parte, la organización deberá disponer de un buzón al cual redirigir las consultas que
lleguen al CAU y que se refieran a los contenidos, cursos, altas, bajas y modificaciones del 
alumnado, consultas dirigidas al profesorado, o cualquier otra que no sean de índole 
técnica de funcionamiento de la plataforma, y que deberá resolver la organización.  
También designará un responsable de formación y un administrador de campus, que serán 
los interlocutores con la DGTIC en todo lo relativo al mantenimiento técnico de la 
plataforma. Cualquier cambio que se produzca en dichas designaciones deberá 
comunicarlo a la DGTIC. Asimismo, la organización se compromete a cumplir los planes de



validación de contenidos formativos y los protocolos necesarios para poner en marcha los 
campus o cualesquiera otros que sean necesarios, así como el uso y explotación de los 
contenidos que se acuerden.

4.  La DGTIC podrá hacer cuantas actuaciones estime necesarias para el  mantenimiento de  la
plataforma, notificándolo con la suficiente antelación, siempre que fuere posible. En ningún caso
será objeto de resarcimiento alguno, los daños y perjuicios que puedan derivarse de la falta de
disponibilidad o continuidad de la plataforma e‐formación. 

5. Tanto la DGTIC, como la organización se someterán a lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al resto de 
normativa vigente en materia de protección de datos personales en todos los supuestos en los
que pueda darse tratamiento, cesión o comunicación de datos, entre las mismas o a un 
tercero.

En particular, los datos personales de los usuarios de cada campus, se incorporarán a un fichero
cuya titularidad corresponderá a la organización, con la finalidad de gestionar la participación de
dichos usuarios en los cursos de formación que imparta. La responsabilidad del fichero recaerá en
el órgano que corresponda de la organización. En su caso, y de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 130/2012, de 24 de agosto, del Consell, por el que se establece la organización de la
seguridad de la información de la Generalitat, de la conselleria a la que esté adscrito el órgano o
departamento de la Generalitat. El usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

6. Con carácter general, la adhesión a la plataforma e-formación tendrá una vigencia de dos 
años a partir del momento en que se de de alta a la organización, salvo que ésta desista de su
uso o le sea revocado el acceso, cuando concurra alguna de las causas de revocación 
señaladas en punto siguiente. Transcurridos estos dos años, a iniciativa propia o de la 
DGTIC, deberá renovarse dicha adhesión. 

7. La revocación de la adhesión a la plataforma se producirá:

a) Al finalizar el plazo de vigencia de la adhesión correspondiente, si no se ha producido su 
renovación.

b) A solicitud de la organización.
c) Por incumplimiento de las obligaciones o por uso inadecuado de la plataforma.
d) Por extinción, en su caso, de la organización

Valencia,        de                           de 2017

(Firma):......................................................
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