
Condicións xerais de uso do Portal 

 
O acceso e uso deste sitio web e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante 
chamados Portal) e os servizos ou contidos que a través dela podan obterse, están suxeitos aos termos 
detallados neste aviso legal, a pesar de que o acceso a algúns dos servizos ou contidos esixe a 
aceptación dos termos e condicións adicionais. Polo tanto, se as consideracións detalladas neste Aviso 
Legal non son da túa conformidade, por favor, non fagas uso do Portal, xa que calquera uso que fagas do 
mesmo ou de servizos e contidos incluídos no mesmo, implica a aceptación dos termos legais contidos 
neste texto. 

As condicións e os prazos previstos neste aviso legal poden variar, polo que invitámoste a que revises 
estes termos de novo cando visites o sitio web. Reservámonos o dereito de facer cambios no Portal sen 
previo aviso, a fin de actualizar, modificar, corrixir, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu 
deseño. 

O contido e os servizos ofertados polo portal son actualizados regularmente. Dado que a actualización da 
información non é inmediata, suxerímoste que sempre comprobes a validez e precisión da información, 
servizos e contidos recollidos no Portal. 
Non somos responsables de calquera dano que se poidan producir no uso de ferramentas e información 
contidos nesta páxina. 

 

Enlaces WEB ou hiperenlaces 

 
As/os usuarias/os que pretendan establecer un hiperenlace entre a súa páxina web e esta debe ter en 
conta o seguinte: 

• O establecemento do hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre nós e o 
propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por nós de contidos ou 
servizos. Polo tanto, non se declarará nen se dará a entender que temos expresamente autorizado o 
hiperenlace, nin que teña supervisado ou asumido de calquera forma os servizos ofertados ou facilitados 
na web a partires do cal se estableza a hiperligazón. 

• Non somos responsables de ningún xeito, nen garantes, da calidade, exactitude, fiabilidade, corrección 
ou moralidade dos contidos ou servizos que o establecemento da ligazón pode ofertar. O/a usuario/a 
asume total responsabilidade polas consecuencias, danos ou accións que poden resultar do acceso ao 
sitio web do hiperenlace. 

• A páxina web na que se estableza a hiperligazón non pode conter ningún nome de marca, logotipo, 
slogan ou outros signos distintivos nosos, excepto aqueles sinais que forman parte do hiperenlace. 

• A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá información con ilegal, contraria á moral e 
aos bos costumes xeralmente aceptados e a orde pública, nin conterá contidos que violen os dereitos de 
terceiros. 

 


