DIRECCIÓ GENERAL DE TECNOLOGÍES DE
LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
Castán Tobeñas, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
46018 VALENCIA

RESOLUCIÓ DE 23 DE NOVEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS PER LA QUAL S'ESTABLIX UN PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ I DE
REVISIÓ DE LES RENOVACIONS DELS DOMINIS NO NORMALITZATS PEL DECRET 220/2014, REGLAMENT
D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

El Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració
Electrònica de la Comunitat Valenciana, establix en l'article 15 que “tots els continguts i servicis que
conformen la presència de la Generalitat en Internet es mostraran i publicitaran baix el dit domini principal”.
Els continguts de conselleries i els organismes autònoms poden tindre una adreça electrònica diferenciada
davall el lloc www.gva.es amb autorització favorable de la DGTIC si complixen els requisits establits. El
Decret regula , per tant, el domini gva.es i les successives definicions de dominis de segon nivell.
El Decret 220/2014 no nega expressament l'existència d'altres dominis distints, creats per la Generalitat, en
particular aquells que operen en matèria de política informativa, imatge institucional i campanyes
publicitàries de la Generalitat. No obstant això, en tant que dóna els mitjans de singularitzar subdominis,
com a adreça electrònica diferenciada davall el lloc www.gva.es, ha d'entendre's que tals dominis no
normalitzats han de tindre la seua correspondència en el portal corporatiu.
El dia a dia de l 'acció administrativa, ha donat carta de naturalesa a denominacions de dominis que operen
sense la correspondència amb els subdominis de gva.es, si bé és cert que ho fan en relació a accions o
campanyes de la Generalitat, la qual cosa ha generat que en l'actualitat existisquen desenes de dominis no
normalitzats apareguts per distintes finalitats:
* informativa i per a facilitar les busques en internet. Però no totes estes denominacions o àlies temàtics o
orgànics corresponen i redirigixen a subdominis de www.gva.es.
* els àlies temàtics o orgànics que multipliquen una mateixa denominació amb diversos “Dominis de nivell
superior genèrics” o “gTLD” (.org, .net, .com, per exemple) , es van crear perquè, suposadament podien
previndre usos maliciosos per tercers i, de fet, no són utilitzables pels usuaris finals perquè no donen accés
al portal web a què representen.
* dominis amb aparença institucional la continuïtat del qual procedix de campanyes d'imatge o d'accions a
què es va voler donar publicitat específica, (exemples:plan confiança, comunitat-valenciana)
En realitat, excepte casos puntuals i, per motius institucionals, la continuïtat de tots estos dominis que
tenen un cost i suposen un seguiment de terminis i venciments per a renovacions, no està justificada
atenent a uns criteris eficiència i eficàcia. Per això, es considera necessari l'establiment d'un procediment
que normalitze aquells dominis que no estan previstos en el Decret 220/2014 i obrir un procés de revisió
cas per cas que reduïsca al mínim necessari estos dominis no normalitzats.
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Esta Direcció General, d'acord amb l'article 32 del Decret 153/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel
qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic assumix les
competències en matèria d'administració electrònica regulades en el Decret 220/2014.
Per tot l'anterior dispose,
Primer. El domini gva.és i els subdominis del mateix. Els dominis no normalitzats.
Tots els continguts de les conselleries i organismes autònoms que mostren continguts o servicis de l'activitat
o l'organització de la Generalitat hauran d'estar sempre i en tots els casos denominats com subdominis de
www.gva.es .
Sense perjuí de l'anterior i amb caràcter complementari, podran existir altres dominis no normalitzats si es
donen motius justificats, sempre que siguen puntuals o d'imatge institucional i comptant amb la supervisió,
quant a les dites finalitats, del centre directiu amb competències en relacions informatives i promoció
institucional. Per a eixos supòsits, esta Direcció General crearà la denominació del subdomini a què deurà
redirigir-se el domini no normalitzat que es proposa.
En cap cas s'aprovaran, a partir de la data d'efectivitat d'esta resolució, els supòsits de multiplicació
d'idèntica denominació d'un domini repetit amb distints “Dominis de nivell superior genèrics”o “gTLD”.
Segon. La regularització de dominis no normalitzats
A fi de seguir un procés de regularització dels dominis no normalitzats, este centre directiu comunicarà amb
antelació suficient les dates de caducitat dels dominis. Els responsables dels mateixos hauran d'enviar amb
una antelació de tres mesos a la data de terminació de cada actualització dels dominis actuals una sol·licitud
a esta Direcció General firmada pels responsables del corresponent centre directiu, organisme autònom o
entitat de domini públic.
En la sol·licitud s'inclourà, entre altres dades, l'objecte del domini la renovació de la qual es proposa i la
data d'abandó definitiu si es coneix. S'informarà també sobre les característiques dels destinataris del
domini que justifiquen la seua continuïtat.
A falta de sol·licitud de renovació, este centre directiu entendrà que no se sol·licita renovació del domini no
normalitzat.
Tercer. Altes noves de dominis no normalitzats.
La proposta de noves altes de dominis no normalitzats seguirà este mateix procés de control, informant-se
en particular del motiu pel qual s'ha de fer una excepció al que preveu el Decret 220/2014 amb caràcter
general, excepte quant als terminis de presentació que serà de 30 dies abans de disponibilitat prevista.
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La proposta de noves altes de dominis no normalitzats, amb la supervisió prèvia del centre directiu amb
competències en relacions informatives i promoció institucional, permetrà a esta Direcció General de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, la creació de l'extensió d'un nou subdomini per a
l'organisme, la campanya o l'activitat a què redirigir el domini no normalitzat que es proposa.
Quart. Dominis no normalitzats per motius tècnics.
Atenent a raons d'orde pràctic i per motius tècnics, esta Direcció General podrà crear i mantindre
temporalment dominis no normalitzats.
Quint. Entrada en vigor d'esta resolució.
Esta resolució serà aplicable a partir de la seua publicació en el portal corporatiu de la Generalitat, en
www.dgtic.gva.es/normativa .

El director general de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions
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