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Política de rexistro de .gal 

Definicións 
A presente política de rexistro describe os termos e condicións polos que se rexerá o rexistro 

dos nomes de dominio .gal. Nesta política de rexistro: 

a. “Solicitante de rexistro” ou “solicitante” refírense ás persoas ou entidades que 

desexan rexistrar un nome de dominio .gal. 

b. “Operador do rexistro” ou “operador” fai referencia á Asociación PuntoGAL, en 

calidade de entidade responsable de xestionar o dominio de primeiro nivel .gal, con 

independencia de que actúe de forma directa ou a través dun axente autorizado. 

c. “ICANN” designa á Corporación da Internet para a Asignación de Nomes e Números. 

1. Aceptación da política de rexistro 

1.1. Ao solicitar o rexistro dun nome de dominio .gal, así como o seu mantemento ou 

renovación, o usuario comprométese a cumprir e aceptar: 

a. a política de rexistro establecida polo operador do TLD .gal, coas modificacións 

que se puideran realizar dela. 

b. o contrato de rexistro fornecido polo rexistrador acreditado e patrocinador, a 

través de quen solicitou o nome de dominio .gal; e 

c. outras políticas que adicionalmente poida requirir a ICANN. 

1.2. Pola presente o solicitante declara que as afirmacións que figuran no contrato de 

rexistro asinado co rexistrador acreditado e patrocinador do seu nome de dominio .gal 

son exactas e veraces.  

1.3. Será responsabilidade do solicitante determinar se o rexistro e uso do nome de 

dominio .gal cumpren co disposto na política de rexistro. 

1.4.  O nome de rexistro de .gal deberá axustarse ás normas de sintaxe establecidas pola 

ICANN e PuntoGAL, e non coincidirá con ningún dos nomes reservados. O solicitante 

acepta que se poderán cancelar, sen dereito a reembolso, os nomes de rexistro que 

non cumpran coas normas de sintaxe, non respecten algún dos nomes xa reservados 

ou contraveñan algún dos puntos descritos nesta política de rexistro. A Asociación 

PuntoGAL non será responsable en ningún caso da cancelación do rexistro.  

1.5.  Non se poderá garantir a obtención do nome de rexistro desexado, mesmo se no 

momento da solicitude de rexistro este estaba dispoñible. 
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1.6. O solicitante acepta que o rexistro do nome de dominio .gal escollido non o exime 

de eventuais oposicións ao rexistro ou ao seu uso, tal e como se describe 

posteriormente na cláusula 5. 

2. Requisitos de elixibilidade 

Vinculación coa comunidade .gal. Para o rexistro ou renovación dun nome de dominio .gal 

o solicitante debe ser unha persoa física ou xurídica cunha vinculación coa comunidade 

.gal tanto no momento do rexistro, como con posterioridade. 

O rexistro de nomes de dominio TLD .gal quedará restrinxido aos que cumpran os 

seguintes requirimentos: 

a) Ser membro de boa fe da comunidade lingüística e cultural galega na Rede. A 
comunidade está integrada por aqueles que empregan (ou se comprometen a 
empregar) a lingua galega nas súas comunicacións en liña, promoven diferentes 
aspectos da cultura galega en liña ou dirixen especificamente as súas 
comunicacións e servizos en liña a esta comunidade. 

b) O comportamento do solicitante dun nome de dominio na comunidade lingüística 
e cultural galega, así como o uso que faga do nome de dominio rexistrado, 
deberán ser: 

a. aceptados xeralmente como lexítimos 
b. beneficiosos para a causa e valores da comunidade lingüística e cultural 

galega 
c. proporcionais á función e importancia do nome de dominio rexistradode 

boa fe no momento do rexistro e con posterioridade. 
 
Os solicitantes deberán especificar o uso que desexan darlle ao nome de dominio 
rexistrado. Toda declaración falsa sobre este uso será considerada como actuación de 
mala fe e poderá ser motivo de suspensión do nome de dominio. 
 

Logo do rexistro do nome de dominio .gal e durante toda a súa vixencia, o solicitante 

deberá ser quen de acreditar calquera dos campos aplicables mencionados. A 

vinculación coa comunidade estará suxeita a unha validación posterior por medio dun 

programa de cumprimento exhaustivo baseado nos mesmos criterios establecidos 

para o TLD. 

3. Uso do nome de dominio .gal 

O solicitante de rexistro comprométese a: 

a. facer un rexistro e uso responsables do nome de dominio .gal. Se o solicitante 

autorizase o uso do nome de dominio .gal por parte dun terceiro, será responsable 

de calquera uso ilícito que este faga del. 

b. que o uso do nome de dominio .gal sexa: 

i. aceptado xeralmente como lexítimo 
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ii. beneficioso para a causa e valores da comunidade lingüística e cultural 
galega 

iii. proporcional á función e importancia do nome de dominio rexistrado 
iv. de boa fe no momento do rexistro e con posterioridade a este. 

 
c. O operador de rexistro considerará ilícitos os nomes que non cumpran con algún 

dos requisitos especificados anteriormente, ou cuxos usos: 

 induzan a erro ou enganen ao público, por exemplo en relación ao lugar 

xeográfico ao que se refiren ou ao carácter oficial da súa orixe 

 se aproveiten de forma fraudulenta do significado principal ou reputación 

que o público lle outorga ao nome seleccionado 

 obstaculicen os posibles contidos do nome de dominio en cuestión, desde 

o punto de vista do interese público, tendo en conta o significado principal 

do nome (é dicir, se son de natureza descritiva ou xenérica) e a reputación 

que o público relevante lle atribúe a ese nome. 

d. Evitar aqueles usos do nome de dominio .gal que violen os dereitos de terceiros, 

incluídos os seus dereitos de propiedade intelectual no sentido más amplo. 

e. Non ofrecerlle a terceiros, en calidade de servizos de rexistro comercial, o nome 

de dominio .gal para rexistrar nomes de dominio de terceiro nivel. 

f. Non facer uso do nome de dominio .gal para enviar publicidade non solicitada 

contraria á lexislación vixente e ás políticas da Rede consideradas aceptables. 

g. Non participar na distribución de programas maliciosos, utilización fraudulenta de 

redes robot, suplantación de identidades, actos de piratería informática e violación 

de dereitos de autor ou marcas, prácticas fraudulentas ou enganosas, 

falsificacións, así como en calquera actividade que contraveña a lexislación 

vixente. 

h. Non facer uso do nome de dominio .gal con fins de venda, revenda ou 

transferencia de nomes de dominio, nin axudar a un terceiro, directa ou 

indirectamente, a conseguir dito fin. 

i. Non empregar o nome de dominio .gal de xeito que prexudique ou desacredite o 

nome, a imaxe ou a reputación da comunidade .gal. 

4. Reserva dos dereitos exclusivos 

4.1 A Asociación PuntoGAL terá dereito, ao seu criterio, a: 

a. denegar ou cancelar calquera nome de dominio solicitado ou rexistrado 

que non cumpra con algún dos requisitos de elixibilidade descritos na 

sección 2 (falta de vinculación coa comunidade).  



 
 

4 

 

b. suspender e/ou cancelar o rexistro de calquera nome de dominio .gal 

naqueles casos nos que o solicitante de rexistro perdera a vinculación coa 

comunidade .gal, como se require na cláusula 2.1. 

A decisión de PuntoGAL de conceder, denegar e/ou suspender o nome de dominio .gal, tal e 

como se describe neste punto 4.1, pode ser impugnada a través da política de resolución de 

disputas sobre elixibilidade e reconsideración (ERDRP), descrita na cláusula 5.1 c. 

4.2 PuntoGAL e os rexistradores acreditados poderán conceder, denegar e/ou suspender o 

rexistro do nome de dominio, ao seu criterio, nos casos en que: 

a. non se cumpra a presente política de rexistro, incluíndo aqueles casos nos que  o 

nome de dominio .gal contravén algunha das obrigas descritas na cláusula 3; 

b. se proporcione información de contacto inexacta e pouco fiable e esta non se 

actualice con prontitude por causas intencionadas ou neglixentes; 

c. non se responda, no prazo de dez (10) días, ás consultas do rexistrador ou  

cesionario que patrocina o rexistro ou de PuntoGAL en relación á exactitude da 

información de contacto ou a calquera outra incidencia asociada ao nome de 

dominio; 

d. se sospeite que o solicitante ou un terceiro incorre en actividades ilícitas 

relacionadas co uso do nome de dominio .gal; 

e. se sospeite que o nome de dominio pode infrinxir os dereitos de terceiros; 

f. solicitante adopte condutas que fagan que PuntoGAL ou os seus rexistradores 

acreditados contraveñan o disposto na lexislación vixente ou por calquera 

autoridade competente, orde pública ou contrato con terceiros; e/ou 

g. a lexislación en vigor, un xulgado ou tribunal de xustiza ou calquera outra 

autoridade competente o requira. 

No caso de detectarse un incumprimento da política de rexistro ou falta de veracidade dos 

datos, o solicitante recibirá unha notificación para aclarar ou emendar a situación. De non 

resolverse no prazo estipulado (30 días), o nome de dominio suspenderase outros trinta (30) 

días. O nome de dominio .gal cancelarase a non ser que se emende o incumprimento neste 

prazo estipulado. O solicitante entende e acepta que no caso de suspensión ou cancelación do 

nome de dominio .gal, tal e como se establece na cláusula 4.2, non lle serán reembolsadas as 

taxas de rexistro, nin terá dereito a compensación nin indemnización de clase ningunha. 

Poderá impugnarse a decisión de suspender ou cancelar a concesión dun nome de dominio 

.gal  a través da política de resolución de disputas sobre elixibilidade e reconsideración 

(ERDRP) da cláusula 4.2, dispoñible en http://dominio.gal/normativa 

4.3. PuntoGAL poderá denegar, suspender, modificar o estado, cancelar e/ou transferir 

calquera nome de dominio que considere oportuno co fin de (i)  protexer a integridade, 

seguridade e estabilidade do rexistro .gal; (ii)  cumprir coa lexislación vixente e requirimentos 

legais de acordo co proceso de resolución de disputas e (iii) evitar calquera responsabilidade, 

http://dominio.gal/normativa
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civil ou penal, por parte de PuntoGAL ou dos seus axentes, responsables, directores, 

representantes, empregados e socios. 

5. Acatamento das políticas de resolución de disputas 

5.1 O solicitante acepta e acata as políticas e procedementos de resolución de disputas 

aplicables sobre o nome de dominio .gal desenvolvidas polo operador do rexistro e a ICANN. 

En concreto, acepta acatar as seguintes políticas de resolución de disputas, no caso de que 

exista unha impugnación presentada por un terceiro lexítimo sobre a solicitude de rexistro dun 

nome de dominio .gal: 

a. A política uniforme de resolución de disputas sobre nomes de dominio (UDRP) 

adoptada pola ICANN, dispoñible no enderezo 

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy e mencionada neste 

documento como referencia. As recusacións sobre o rexistro dun nome de 

dominio .gal que presente un terceiro seguindo os procedementos 

establecidos na UDRP resolveranse segundo as normas publicadas no 

enderezo http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm, así como as 

regras establecidas polo fornecedor do servizo de resolución de disputas 

administrativas. 

b. A política de suspensión rápida uniforme (URS) e o procedemento URS 

adoptados pola ICANN, dispoñibles no enderezo 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs; así como calquera outra política 

de resolución de disputas establecida pola ICANN, incluídos os procesos 

urxentes para a suspensión dun nome de dominio impugnado por titulares de 

dereito de propiedade intelectual. 

c. A política de resolución de disputas sobre elixibilidade e reconsideración 

(ERDRP), que establece os termos e condicións para as recusacións das 

decisións adoptadas polo operador do rexistro sobre a elixibilidade para o 

rexistro dun dominio .gal, dispoñible no enderezo 

http://dominio.gal/normativa. 

5.2 O solicitante entende e acepta que o operador do rexistro non pode garantir o uso 

continuado e pacífico dun nome de dominio .gal naqueles casos nos que prospere unha 

impugnación presentada por un terceiro lexítimo a través dalgún dos mecanismos de 

resolución de disputas anteriores, así como a resolución dun órgano xudicial competente ou 

outra autoridade pública lexitimada. 

6. Veracidade da información de contacto 

6.1 O solicitante comprométese a achegar toda a información requirida sobre o nome de 

dominio que desexa rexistrar, así como a información de contacto precisa e fiable das persoas 
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ou entidades vinculadas a cada nome de dominio, segundo se  solicite durante o proceso de 

rexistro, incluíndo: 

a. O seu nome e apelidos, enderezo postal, enderezo de correo electrónico, 

número de teléfono e número de fax, en caso de contar con este 

b. O nome e apelidos, enderezo postal, enderezo de correo electrónico, 

número de teléfono e número de fax, en caso de contar con este, do 

contacto técnico do nome rexistrado 

c. O nome e apelidos, enderezo postal, enderezo de correo electrónico, 

número de teléfono e número de fax, en caso de contar con este, do 

contacto administrativo do nome rexistrado 

d. O nome e apelidos, enderezo postal, enderezo de correo electrónico, 

número de teléfono e número de fax, en caso de contar con este, da 

persoa responsable da facturación do nome rexistrado 

e. Calquera outra información solicitada. Neste caso, os datos requiridos 

substituirán e invalidarán os datos mencionados anteriormente. 

Todos os datos incluídos nesta sección 6.1 constitúen a "información de contacto". Para poder 

rexistrar un nome de dominio, é requisito imprescindible achegar a información de contacto. 

6.2 O solicitante deberá corrixir e actualizar o antes posible a súa información de contacto 

durante o proceso de rexistro do nome de dominio. 

7. Protección de datos persoais 

7.1 O rexistrador patrocinador (ou o seu cesionario) encargarase da recompilación da 

información de contacto e da súa transmisión ao operador do rexistro para o rexistro e 

mantemento do nome de dominio .gal. En concreto, o solicitante presta o seu consentimento 

para as seguintes accións: 

a. O operador do rexistro procesará a información de contacto a fin de desenvolver 

os servizos relacionados co rexistro, tal como require a ICANN 

b. A información de contacto estará dispoñible ao público a través do servizo de base 

de datos Whois, de maneira que calquera con acceso á internet poida realizar 

consultas individuais 

c. A información de contacto transmitirase a NCC, un axente de custodia respectado, 

para custodiala, co único fin de verificar que os datos depositados sexan 

completos, veraces e adecuados, ata a súa comunicación á ICANN. No caso de 

finalización ou rescisión do contrato de custodia, a ICANN ou o seu cesionario 

deberán contar cunha licenza non exclusiva, irrevogable, perpetua e sen regalías 

para todo uso relacionado coa operación, mantemento ou transición do dominio 

de nivel superior (TLD) .gal. 

d. Adicionalmente, a información de contacto poderá comunicarse á ICANN para a 

súa inspección. 
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7.2 A información de contacto procesarase de maneira compatible con estes usos. Tomaranse 

as medidas necesarias para protexer os datos persoais de posibles perdas, usos abusivos, 

accesos non autorizados ou difusión, alteración ou destrución, así como outras medidas de 

seguridade previstas pola lexislación. 

7.3 Ao solicitar un nome de dominio .gal, o solicitante autoriza o procesamento da información 

de contacto de conformidade con esta cláusula e, en concreto, presta o seu consentimento 

para o uso, copia, distribución, publicación, modificación e calquera outro modo de 

procesamento e transferencia dos datos persoais que se axuste ás finalidades antes 

mencionadas e ás normas sobre privacidade e protección de datos vixentes no territorio. 

7.4 Con respecto aos datos persoais de terceiros comunicados (a través do rexistrador ou do 

seu cesionario), o solicitante declara ter informado a eses terceiros dos usos e destinatarios 

dos seus datos persoais, así como dos medios existentes para o acceso e rectificación dos 

datos. Tamén declara contar co consentimento de terceiros para o procesamento dos seus 

datos persoais de conformidade con esta política de rexistro. 

8. Indemnización 

O solicitante acepta carecer de calquera acción de tipo indemnizatorio contra o operador do 

rexistro, por calquera dano ou perda que se derive da reclamación, impugnación, acción ou 

demanda de terceiros sobre calquera discrepancia relativa ao rexistro e operación do nome de 

dominio .gal rexistrado, incluídas as disputas derivadas ou relacionadas co incumprimento da 

cláusula 3. 

9. Modificación da política 

O operador do rexistro terá dereito a modificar esta política de rexistro en calquera momento. 

A política de rexistro actualizada publicarase cunha antelación mínima de trinta (30) días 

naturais á súa entrada en vigor. A menos que esta versión da política de rexistro fora invocada 

pola presentación dunha reclamación ou discrepancia ao abeiro desta política, en cuxo caso a 

versión desta política en vigor no momento da invocación será aplicada ata a resolución da 

discrepancia, todas as modificacións serán vinculantes con respecto ás disputas no rexistro do 

nome de dominio, con independencia de se a controversia se produciu antes, durante ou 

despois da data de aplicación do cambio. No caso de que o solicitante non estivera conforme 

con algún cambio introducido na versión da política de rexistro, sempre poderá anular o 

rexistro do nome de dominio .gal, mais non terá dereito ao reembolso das taxas de rexistro. A 

política de rexistro actualizada será de aplicación ata a anulación do rexistro do nome de 

dominio. 


