REGLAMENT D’ÚS DE LES XARXES SOCIALS
D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ
Secretaria de Comunicació d’Esquerra Unida – 06/10/2018

PREÀMBUL
Les xarxes socials constitueixen una ferramenta comunicativa de primer ordre per a
Esquerra Unida del País Valencià. Amb aquest Reglament es pretén garantir l’ús correcte de
les mateixes, tenint en compte que tots els perfils oficials –ja siguen d’àmbit nacional,
supramunicipal o local–, constitueixen la imatge d’EUPV.

Article 1. Definició
S’entén per xarxes socials totes aquelles plataformes de comunicació en línia on el contingut
és creat per les pròpies persones usuàries mitjançant l’ús de les tecnologies de la web 2.0,
que faciliten l’edició, la publicació i l’intercanvi d’informació.

Article 2. Objecte
Aquest Reglament regula l’ús correcte de les xarxes socials d’Esquerra Unida del País
Valencià d’àmbit nacional, supramunicipal o local.

Article 3. Subjectes
Aquest Reglament és d’aplicació a totes aquelles persones usuàries de les xarxes socials
d’Esquerra Unida del País Valencià, al marge de qui ostente la responsabilitat orgànica de
comunicació a l’àmbit nacional, supramunicipal o local.

Article 4. Principis rectors
Els principis que regeixen l’ús correcte de les xarxes socials d’Esquerra Unida del País
Valencià són:
a)
Respecte: Al marge de les normes de funcionament pròpies de cada xarxa social, es
mantindrà el respecte degut als òrgans d’Izquierda Unida i als seus membres; als òrgans
d’EUPV i als seus membres, així com al conjunt de l’afiliació. Està taxativament prohibit l’ús
d’insults o expressions malsonants.
b)
Responsabilitat: No es perdrà mai de vista que manegem comptes oficials i que, per
tant, el que en ells es publica es converteix en opinió “oficial” de l’organització. Està
taxativament prohibit l’ús de les xarxes socials d’EUPV per a publicar posicionaments dels
corrents interns d’EUPV o opinions personals.
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c)
Relació amb els mitjans: Es mantindrà una línia d’absolut respecte tant amb els
mitjans de comunicació com amb els i les periodistes. Mai no s’entrarà en discussions o
atacs frontals públicament i en cas d’informacions falses o inexactes s’elaborarà la queixa, el
desmentit o la rectificació oportunes.
d)
Regularitat: Cal mantenir una periodicitat regular pel que fa a les publicacions en les
xarxes socials d’EUPV.

Article 6. Competència
Correspon a la Secretaria de Comunicació d’EUPV l’observança de les disposicions
d’aquest Reglament, i en conseqüència, en ella recau la funció de supervisió de les xarxes
socials de l’organització, siguen d’àmbit nacional, supramunicipal o local.
En cas de vulneració dels principis rectors a), b), c) de l’article 4 d’aquest Reglament, la
Secretaria de Comunicació s’adreçarà a la persona usuària per tal que s’elimine amb
caràcter immediat la publicació o les publicacions que incomplisquen alguna disposició
d’aquest Reglament.
En el cas que es vulnere el principi rector d) de l’article 4 d’aquest Reglament, la Secretaria
de Comunicació d’EUPV podrà advertir d’aquesta circumstància a la persona usuària per tal
que es corregisca la situació. Amb aquesta finalitat, es posarà a l’abast de les persones
usuàries de les xarxes socials d’EUPV que ho necessiten la formació i els continguts
materials per a garantir la periodicitat de les seues publicacions.

Article 7. Procediment sancionador
En cas que la vulneració dels principis rectors a), b) i c) de l’article cinquè constituisca una
falta en els termes que s’estableix als Estatuts d’EUPV, s’obrirà procediment sancionador
d’ofici tal i com estableix l’article 11.

Article 8. Perfils personals
En els perfils personals de l’afiliació s’haurà de mantindre el respecte degut als òrgans
d’Izquierda Unida i als seus membres; als òrgans d’EUPV i als seus membres, així com al
conjunt de l’afiliació. En el cas d’aquelles publicacions que puguen constituir una falta en els
termes que s’estableix als Estatuts d’EUPV, s’obrirà procediment sancionador d’ofici tal i
com estableix l’article 11.

Article 9. Entrada en vigor
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà d’haver sigut aprovat en el Consell Polític
Nacional d’EUPV.

SECRETARIA DE COMUNICACIÓ D’ESQUERRA UNIDA
premsa@eupv.org

Página 2 de 2

