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1. INTRODUCCIÓ  

Les xarxes socials i els canals de missatgeria instantània s’han consolidat com una 
potent eina de comunicació. Representen un nou canal per parlar, comunicar, 
informar i rebre informació, compartir i posar en comú, com un espai d’opinió per 
interactuar amb la ciutadania i amb públics d’àmbits molt diversos, que permeten 
mantenir una relació propera i immediata, i que complementen altres canals de 
comunicació de la nostra institució, com poden ser el butlletí municipal Roda de 
Berà al dia o l’emissora Roda de Berà Ràdio.  

Els ajuntaments, com a administració́ pública més propera a la ciutadania, han de 
ser capaços de comunicar-s’hi directament i de la manera que a aquesta li resulti 
més natural. Al mateix temps, les xarxes socials representen una oportunitat per 
copsar de manera més àgil les necessitats i interessos de la ciutadania, per saber 
com perceben la corporació́ municipal, per assabentar-se de les iniciatives privades 
locals, per tenir coneixement del que passa als seus carrers. En resum, i 
paradoxalment, per integrar-se més i de manera més directa en la vida del poble.  

Així doncs, a banda de facilitar la participació́ de la ciutadania, les xarxes socials 
esdevenen per a l’Ajuntament de Roda de Berà canals de difusió́, que possibiliten 
una transmissió́ de la informació́ de manera més efectiva, ràpida i àmplia, 
complementant d’aquesta manera els canals de comunicació́ tradicionals que 
l’Ajuntament fa servir.   

L'accés a les xarxes socials mitjançant dispositius mòbils garanteix la participació 
des de qualsevol lloc. Constitueixen, doncs, una excel·lent plataforma per a la 
millora i la innovació i una nova manera d'interactuar amb la ciutadania d'igual a 
igual superant als mitjans de comunicació tradicionals per permetre publicacions 
sense intermediaris, realitzar anuncis i avisos urgents, enquestes, presentacions, 
promocions, esdeveniments, etc., i obtenir una retroalimentació immediata. En 
aquest sentit, són part fonamental de l'estratègia comunicativa de l'Ajuntament de 
Roda de Berà.  
 
El gran volum d’usuaris i la rellevància adquirida per les xarxes socials durant els 
darrers anys fan necessari que des del departament de Comunicació articulem els 
instruments perquè aquesta comunicació amb la ciutadania s'estableixi d'una 
manera senzilla, atractiva i, sobretot, eficaç i segura, i per això hem de facilitar un 
accés ordenat a la informació, als continguts i als serveis proporcionats per 
l'Ajuntament de Roda de Berà a través de les xarxes socials. Establint un conjunt  
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d'elements vertebradors orientats a garantir una presència homogènia, de marca, 
tant en la forma com en el fons, i sobretot preservant la imatge de la institució, 
aquesta guia vol establir unes normes d'ús i estil de comunicació en les xarxes 
socials corporatives. 
 
A data d'avui, consten en ús 14 comptes (pàgines, perfils i canals) en xarxes socials, 
5 d’ells de l’Ajuntament -Facebook, Instagram, Twitter, Telegram i Youtube- i la resta 
de diferents àrees/departaments; raó més que suficient per crear una Guia que ens 
permeti establir unes normes d'ús i procediments adequats per disposar d'uns 
canals de comunicació seriosos i homogenis.  
 
Amb la present Guia es pretén aconseguir una evolució en la manera de gestionar 
la participació en xarxes i mitjans socials, tot això amb la finalitat d'enfortir la imatge 
de l'Ajuntament i les seves relacions amb la ciutadania que constitueix un mitjà 
d'informació, comunicació i gestió d'ús cada vegada més atractiu i generalitzat. 
 
Els motius que com a institució ens mouen a buscar estratègies i que justifiquen la 
nostra presència en les xarxes socials són la diversa, i cada cop més important, 
participació que té la ciutadania en les xarxes socials i la multitud de xarxes socials 
que existeixen, el contacte directe i la rapidesa en la transmissió de la informació. 
Hem de tenir en compte les possibilitats que ens ofereixen les xarxes socials, però 
no podem perdre de vista els nostres objectius i els motius que ens han portat com 
a institució a participar en aquests canals de comunicació. 
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2. PRINCIPIS QUE INSPIREN LA PRESÈNCIA DE 
L’AJUNTAMENT A LES XARXES SOCIALS  

 

A l’hora d’interaccionar amb la ciutadania, cal fer-ho sempre amb un to d’acord amb 
els valors compartits de l’Ajuntament de Roda de Berà i de tots els seus 
professionals:  

• Obertura i transparència: cal mostrar tal com és l’organització, amb naturalitat i 
amb voluntat de servei públic.  

• Col·laboració (participació en accions ciutadanes): promoure i participar en 
espais de col·laboració és la clau per crear comunitats que aportin un valor a la 
xarxa. Participar en accions ciutadanes com si fossin pròpies, a més de fomentar la 
participació de la resta de la ciutadania.  

• Interdependència (coresponsabilitat): saber qui es representa i cap a qui, com i 
on relacionar-se. S’han de tenir en compte les normes de netiqueta pròpies de cada 
un dels espais.  

• Compartir (coneixement obert): amb un nou enfocament de la propietat 
intel·lectual, per crear les condicions necessàries perquè ciutadania, empreses i 
altres organitzacions puguin generar riquesa amb les dades i els continguts 
elaborats per l’Administració.  

• Integritat (servei públic): la comunicació i atenció a través de les xarxes socials 
ha de ser tan eficaç̧ o més del que ho és la presencial. Al mateix temps, ha de ser 
més eficient i donar més resultats procurant no créixer en recursos. Convé mostrar 
en tot moment una predisposició a escoltar i ajudar el ciutadà, en tot el que sigui 
possible, i oferir solucions als dubtes i consultes.  

El to amb què es conversa ha de ser sempre proper i cordial. La comunicació en les 
diferents xarxes socials sempre és cap a la ciutadania. Per tant, s’ha d’intentar 
escoltar les persones i donar respostes adequades a les seves necessitats, perquè 
els usuaris d’aquests espais sentin que la presència de l’Ajuntament no és intrusiva 
i que es participa en la seva conversa d’igual a igual.  

Quan s’és a les xarxes socials, s’ha de tenir present que s’entra en un terreny propi 
de la ciutadania. I aquí cada usuari té la seva opinió, que no sempre s’ha de 
compartir, però sí respectar. La presència de l’Ajuntament no té com a objectiu fer  
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canviar aquestes opinions, ni imposar-ne d’altres; tan sols es pretén compartir, 
escoltar i conversar amb la ciutadania en el seu espai.  

Com a principi general, des dels perfils corporatius no es poden emetre opinions 
personals i la línia editorial ha de coincidir amb l’estratègia de comunicació 
institucional. En la redacció de continguts a les xarxes socials i entorns web cal usar 
el to adequat a la institució pública que l’emet. Així mateix, la redacció ha de ser 
lingüísticament correcta, sense errors ortogràfics ni lèxics. S’han de revisar els textos 
que es volen publicar amb l’ajuda, si escau, de recursos lingüístics (diccionaris, 
manuals d’ortografia, llibres d’estil, etc.). 

 

3. REGIDORS I REGIDORES 

Els perfils municipals fan el seguiment de l’activitat política a través de la cobertura 
dels diferents òrgans municipals i de l’acció del Govern municipal.  

Per mitjà de la cobertura dels òrgans col·legiats, com a espais de representació́ dels 
grups polítics, es recullen els posicionaments i les proposicions, que poden quedar 
reflectits a les xarxes socials municipals. S’ha de fer difusió de les mocions 
aprovades presentades pels diferents grups polítics del consistori al Ple Municipal.  

Els regidors/es de l’Ajuntament han de tenir en compte que la seva participació en 
les xarxes socials s’ha de fer a través dels seus perfils personals, no municipals. A la 
biografia del perfil poden informar del càrrec que ocupen.  

Als canals institucionals no es comparteixen ni es retuitegen perfils de polítics, ni de 
partits o grups municipals. Tampoc s’hi publiquen comentaris ni valoracions 
personals, ja que el seu objectiu és difondre l’activitat de l’Ajuntament.   

Quan es consideri oportú, i de forma excepcional i justificada, es poden citar, prèvia 
autorització, els perfils personals i/o pàgines dels regidors i regidores des dels perfils 
municipals.  
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4. CONSELLS I RECOMANACIONS D’ÚS PER AL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ  

Les xarxes socials ofereixen un nombre il·limitat de possibilitats de les quals les 
persones que treballen a l’Ajuntament de Roda de Berà poden gaudir de manera 
responsable. Fins i tot quan interaccionin des dels seus perfils personals a les xarxes 
socials, com que són membres de la institució, haurien de poder tenir en compte 
una sèrie de recomanacions per garantir-ne un bon ús. Les opinions que s’emetin 
en qualsevol perfil social són de caire personal i en cap cas extrapolables a 
l’organització. L’empleat o empleada té dret a expressar lliurement les seves 
opinions o punts de visita sobre qualsevol tema que cregui oportú.  

Per evitar possibles conflictes amb el servei que s’ofereix, fem un seguit de 
recomanacions:  

Qualsevol treballador de l’Ajuntament, amb presència a les xarxes socials, pot 
expressar aquesta condició lliurement. En aquest cas es recomana especificar que 
els comentaris, punts de vista i opinions expressats en el perfil social són merament 
personals.  

Els perfils corporatius vinculats a serveis municipals es crearan a partir d’adreces 
corporatives de correu electrònic. Si els treballadors de l’Ajuntament volen crear-se 
perfils personals a les xarxes, hauran de fer servir adreces de correu personals, no 
corporatives. D’aquesta manera, mantindrem sempre separat l’àmbit personal de 
l’àmbit professional.  

Es recomana actuar de forma transparent i respectant la legislació. No s’haurien de 
publicar comentaris despectius ni ofensius. 

En definitiva, l’Ajuntament de Roda de Berà respecta la llibertat d’expressió del seu 
personal, però recomana que l’ús que facin de les xarxes socials s’ajusti als principis 
d’exemplaritat, respecte i responsabilitat que han de caracteritzar tot empleat 
públic.  

 

 

 



 

Guia d’usos i estils de les xarxes socials  9 

5. REGLES A TENIR EN COMPTE QUAN INTERACTUEM A LES 
XARXES SOCIALS  

• Quan participem en les xarxes socials com a institució, hem de tenir present que 
ens trobem en un terreny propi de la ciutadania i cadascú té la seva opinió, que no 
sempre hem de compartir però sí respectar.  

• Com a principi general, des dels perfils corporatius no es poden emetre opinions 
personals. Hem d’evitar les discussions i les situacions conflictives a través de 
l’empatia. Hem d’evitar actuar impulsivament i rellegir els missatges sempre abans 
d’enviar-los.  

• No hem d’oblidar que qui llegeix el missatge és una persona, no una pantalla. Hem 
de procurar adreçar els missatges de manera personal quan sigui possible.  

•Escriure en majúscules a les xarxes socials es considera l’equivalent a cridar. A més, 
dificulta la lectura.  

• Cal respectar la privacitat de terceres persones, encara que l’interlocutor no ho 
faci.  

• No hem d’abusar del nostre poder ni exhibir superioritat.  

• Hem de tolerar les errades alienes i acceptar les crítiques.  

• Difondrem informacions interessants per a l’audiència, pensant en els seus 
interessos.  

• No hem de publicar mai en els perfils corporatius allò que no diríem en un acte 
públic.  

• No hem de difondre actes contraris a la institució que representem, ni missatges 
de partits polítics o reivindicacions personals.  

• No es pot comprometre la imatge de la institució vinculant-la a empreses o 
esdeveniments que ens siguin aliens.  
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• Davant d’una situació d’emergència, no es poden compartir informacions no 
verificades. Sempre cal buscar la informació que proporcionen les fonts oficials i 
limitar-nos a compartir-la.  

• Els comptes municipals de l’Ajuntament de Roda de Berà no contestaran aquells 
comentaris o tuits que siguin insultants. Així mateix, es recomana no contestar 
comentaris procedents de perfils anònims o falsos.  

• Generalment les respostes seran públiques. Només en el cas que el nostre 
interlocutor ens demani algunes dades o si així ens ho demanen, la conversa pot 
traslladar-se a l’àmbit privat (missatge privat) de les xarxes socials.  

• Hem de conèixer correctament les normes ortogràfiques i, si tenim dubtes, 
consultar el diccionari abans de publicar.  

• Hem de fer servir un llenguatge correcte, senzill, proper i fàcil d’entendre per a la 
ciutadania.  

 

6. LLENGUA  

La llengua que fem servir a les xarxes socials és el català, i la redacció ha de ser 
inclusiva i no sexista. S’ha de ser curós a l’hora de redactar i no es poden publicar 
posts amb faltes d’ortografia. Si es dona el cas, s’eliminaran o se n’editarà el 
contingut per publicar-los correctament.  

El llenguatge a les xarxes socials ha de ser proper i s’ha d’adaptar a les 
característiques de cada xarxa social, sense oblidar que els perfils municipals són 
institucionals.  

Segons el tipus de contingut, també es poden redactar informacions en altres 
llengües oficials.  

En el cas de les mencions o respostes, es respectarà l’idioma que faci servir l’usuari 
a qui responem, sempre que sigui possible.  
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7. NORMES DE PARTICIPACIÓ  

Per a la bona comunicació en totes les xarxes socials de l’Ajuntament de Roda de 
Berà, s’estableixen unes normes mínimes de participació, de manera que es pugui 
dur a terme una conversa respectuosa, tolerant i fructífera amb la ciutadania.  

Recomanem que aquestes normes de participació hi figurin, sempre que sigui 
possible, en un lloc visible del nostres espais corporatius a les diferents xarxes 
socials:  

1. No es pot fer servir aquesta pàgina per fer propaganda política ni publicitat 
d’empreses o esdeveniments privats de cap tipus.  

2. S’han de respectar les opinions de la resta de participants, tot i no compartir-
les. No es pot insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o 
xenòfob, ni promoure activitats il·legals.  

3. Els vostres comentaris com a usuaris de les xarxes socials són lliures, 
personals i no atribuïbles a l’Ajuntament de Roda de Berà. Tanmateix, 
aquests no podran contenir missatges que atemptin contra l’honor, la 
intimitat, la imatge personal i la dignitat de les persones i, en particular, que 
puguin perjudicar el desenvolupament físic, mental o morals dels menors, ni 
que fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, 
raça, sexe, ideologia, filiació política, orientació sexual, religió, nacionalitat, 
opinió o qualsevol altra circumstància.  

4. Cal cenyir-se al tema a tractar. Procureu parlar sobre el tema de la publicació 
en la qual esteu opinant.  

5. No es poden proposar adhesions a grups o pàgines que no tinguin cap 
relació amb l’Ajuntament de Roda de Berà.  

6. No es pot escriure més d’una vegada el mateix comentari. Fer-ho es 
considerarà spam.  

7. Hem de tenir en compte les normes de participació pròpies de:  
a. Facebook: https://www.facebook.com/terms.php?locale=ES 
b. Instagram: 

https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119 
c. Twitter: https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules 
d. YouTube: 

https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-
guidelines 

e. Telegram: https://telegram.org/faq/es  

Els comentaris que no compleixin aquestes regles seran esborrats. Ens reservem 
el dret de bloquejar els usuaris que insisteixin en aquestes pràctiques.  
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8. QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ HI PODEM PUBLICAR?  

És recomanable, en qualsevol post, adreçar els usuaris dels nostres comptes cap a 
fonts fiables, preferentment a fonts pròpies o fonts institucionals.  

En aquest cas, la font pròpia que té l’Ajuntament de Roda de Berà és el seu web 
institucional: www.rodadebera.cat  

Les publicacions que es facin des de qualsevol xarxa social han de complir un doble 
objectiu: informar sobre assumptes que puguin ser d’interès per al públic objectiu 
de l’Ajuntament, i interactuar amb la ciutadania i conèixer la seva opinió, realitzant 
una escolta activa.  

Criteris  

El primer criteri per fer una publicació ha de ser l’interès públic del departament que 
publica la informació́: notícies i enllaços que puguin interessar a la ciutadania 
seguint un ordre de prioritat amb notícies locals. Aquí es poden incloure notícies i 
altres esdeveniments que pel seu contingut estiguin relacionats amb el 
departament o àrea d’actuació i que siguin d’interès per a la ciutadania.  

Alguns exemples:  

• Notícies referents a un departament concret provinents del departament 
de Comunicació.  

• Campanyes de comunicació́ dels diferents departaments o serveis.   
• Convocatòries d’ajudes i subvencions.  
• Agenda cultural: quan el contingut estigui relacionat amb el departament.  
• Ofertes de treball. 
• Decisions del Ple de l’Ajuntament. 
• Entre d’altres.  

 

 

 

 

 



 

Guia d’usos i estils de les xarxes socials  13 

9. PROTOCOL EN LA GESTIÓ DE COMENTARIS 

Alguns aspectes a tenir en compte:  

• Els missatges/comentaris que arriben han de ser contestats, en la mesura 
del possible, dins de les primeres 24 hores a partir de la publicació.  

• No s’han de contestar judicis de valor ni opinions.  
• Cal publicar les normes d’ús de cada pàgina i mantenir-les visibles. Haurem 

d’avisar i, si arriba el cas, esborrar els comentaris que vulneren les normes. 
En cas d’incompliments reiterats, caldrà bloquejar el perfil infractor (sempre 
amb previ avís, ja que els bloquejos són delicats i poden arribar a ser 
contraproduents).  

• Quan algú pregunta sobre algun tema de l’acció municipal que desconeixem, 
caldrà establir un protocol el més efectiu i mecanitzat possible per donar 
resposta als comentaris.  

 

10. XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT  

Existeixen diferents tipus de xarxes socials, les denominades horitzontals i les 
verticals. Les primeres són aquelles plataformes generalistes que estan dirigides a 
tota mena de persones i no tenen una temàtica definida. Entre elles les més 
populars són Facebook, Twitter, Instagram i, en el darrer any, TikTok. Totes 
permeten l'entrada i participació de manera lliure i sense un objectiu definit.  

A diferència de les horitzontals, les xarxes socials verticals estan constituïdes sobre 
la base d'un eix temàtic en concret, entorn del qual es congreguen una temàtica i 
un col·lectiu definit. Un exemple clar de xarxa vertical és Linkedin que facilita 
l'establiment de relacions professionals entre persones i empreses. 

A l’Ajuntament utilitzem les següents xarxes socials: 

10.1. Facebook  

És la xarxa social més activa i amb més resposta social i interacció́. La major part del 
públic objectiu de l’Ajuntament està a Facebook. És, per tant, un canal molt potent 
per a transmetre informació, especialment imatges, vídeos, enllaços, entre d’altres, 
de manera immediata i eficaç.  
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Els usuaris de Facebook:  

• Busquen però alhora generen contingut.  
• Sovint es mostren passius a la nostra pàgina però la gran majoria veu la 

informació.  
• És un canal molt heterogeni: des d’adolescents (cada cop menys) fins a 

persones de més de 65 anys i demogràficament diferents.  

Característiques i usos de les pàgines de Facebook  

• La pàgina és indexada pels buscadors: d’aquesta manera més gent pot 
trobar la nostra pàgina als buscadors més coneguts.  

• Les pàgines a Facebook són visibles per tot el món: encara que els usuaris 
no donin “m’agrada”, poden veure el seu contingut.  

• Les pàgines a Facebook poden tenir un nombre il·limitat de fans.  
• Les persones interessades poden unir-se a la pàgina sense que 

l’administrador l’hagi de confirmar.  
• No es poden enviar notificacions d’actualitzacions d’estat, però̀ els usuaris 

sí que es poden subscriure a rebre notificacions cada vegada que es 
publiqui un nou post a la pàgina.  

Gestió de comptes i el seu contingut  

Les pàgines de Facebook les crearà el departament de Comunicació. Una vegada 
creada la pàgina, passarà a ser gestionada per l’administrador del departament 
que la sol·licita (annex 1). 

El departament de Comunicació s’encarregarà de coordinar i supervisar els 
continguts publicats i, si s’escau, eliminar aquells que no segueixin aquesta Guia 
d’usos.    

Hem d’intentar personalitzar la URL per tal que quedi de la següent manera: 
www.facebook.com/departamentRdB.  

Per exemple: www.facebook.com/esportsRdB. De la mateixa manera, el nom de la 
pàgina serà el del departament + Roda de Berà (RdB).  

Cada departament gestionarà el contingut de la seva pàgina i el departament de 
Comunicació serà l’encarregat de vetllar pel seu bon funcionament i ús, seguint 
aquesta Guia.   
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Tipus de continguts  

• Difusió de les notes publicades al web de l’Ajuntament. 
• Difusió de les informacions rellevants i interessants per als nostres 

seguidors.  
• Difusió de campanyes institucionals, missatges de conscienciació i 

sensibilització.  
• Imatges il·lustratives de les activitats i esdeveniments que s’organitzin.  
• Enllaços a vídeos de Youtube, o altre tipus de material que es consideri 

d’interès.  
• Atenció i resposta a les interpel·lacions de les usuàries i usuaris per aquest 

mitjà.  
• Continguts publicats per altres administracions públiques (Generalitat, 

Diputació de Tarragona, Consell Comarcal del Tarragonès...) que puguin 
ser d’interès per a la ciutadania.  

Algunes recomanacions sobre els continguts  

• Es recomana publicar diàriament, amb contingut propi en la mesura del 
possible.  

• Les fotografies i els vídeos aconsegueixen més difusió i interacció que els 
enllaços. 

• Utilitzar un llenguatge proper, sense oblidar que estem parlant com una 
administració pública. 

• La llengua d’ús per a la publicació de missatges a Facebook és 
preferentment el català. De cara a donar respostes als usuaris, considerem 
convenient donar la informació demanada en l’idioma de l’usuari. 

• Hem de tenir molta cura amb l’ortografia, la gramàtica i el vocabulari. 

Gestió de comentaris  

Seguirem les pautes marcades a l’apartat «Protocol en la gestió de comentaris». A 
Facebook s’haurà de respondre els comentaris amb el mínim de temps possible, i 
dins del mateix espai on ha tingut lloc la pregunta o consulta. Convé donar les 
gràcies a l’usuari per la seva participació i afegir els continguts necessaris per 
complementar-ho. Si la crítica és negativa, caldrà estudiar la queixa i donar-hi 
resposta de forma constructiva.  

Bones pràctiques a Facebook  

• Provocar respostes incloent frases com ara «Què us sembla?» o «Us agrada?», 
per generar feedback. 
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• Publicacions ni molt llargues ni massa curtes. Si són llargues, han de tenir un títol 
suggerent que convidi a seguir llegint.  

• Aportar valor. És recomanable publicar continguts que considerem interessants 
per als nostres seguidors. 

Estadístiques a Facebook 

Les dades necessàries per a obtenir les estadístiques de periodicitat mensual de 
Facebook les podem trobar a través de Business Suite.   

 

10.2. Instagram  

És una xarxa social destinada a compartir fotografies i vídeos de curta durada. És 
molt útil per difondre informació gràfica del nostre interès.  

Gestió de comptes i el seu contingut  

El perfil d’Instagra ha de ser creat pel departament de Comunicació de l’Ajuntament. 
Una vegada creat, passarà a ser gestionat per l’administrador del departament 
sol·licitant (annex 1).  

El departament de Comunicació s’encarregarà de coordinar i supervisar els 
continguts publicats i, si s’escau, eliminar aquells que no segueixin aquesta Guia 
d’usos.    

Cada departament gestionarà el contingut de la seva pàgina i el departament de 
Comunicació serà l’encarregat de vetllar pel seu bon funcionament i ús.  

Tipus de continguts  

• Promoció d’espais, racons, monuments del poble.  
• Campanyes concretes, concursos fotogràfics o de creació de vídeos. 
• Promoció d’etiquetes (per exemple: #RdBtestimo #FemPobleRdB 

#Reactivat). 
• Difusió de notícies publicades al web de l’Ajuntament. 
• Difusió de les informacions rellevants i interessants per als nostres 

seguidors.  
• Difusió de campanyes institucionals, missatges de conscienciació i 

sensibilització.  
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• Imatges il·lustratives de les activitats i esdeveniments que s’organitzin.  
• Atenció i resposta a les interpel·lacions de les usuàries i usuaris per aquest 

mitja.  
• Continguts gràfics publicats per altres administracions públiques 

(Generalitat, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal del Tarragonès...) 
que puguin ser d’interès per a la ciutadania.  

Algunes recomanacions sobre els continguts: 

• Es recomana publicar diàriament, amb contingut propi en la mesura del 
possible.  

• Totes les publicacions s’hauran de compartir també als stories, afegint 
l’enllaç amb la qual els nostres seguidors poden ampliar la informació. 

• Les entrades no han de ser massa llargues. Sintetitzar al màxim possible la 
informació.  

• Utilitzar un llenguatge proper, sense oblidar que estem parlant com una 
administració pública. 

• Cal utilitzar sempre etiquetes.  
• La llengua d’ús per a la publicació de missatges és preferentment el català. 

De cara a donar respostes als usuaris, considerem convenient donar la 
informació demanada en l’idioma de l’usuari. 

• Hem de tenir molta cura amb l’ortografia, la gramàtica i el vocabulari 
emprat.  

Gestió de comentaris  

Seguirem les pautes marcades a l’apartat «Protocol en la gestió de comentaris». A 
Instagram s’haurà de respondre els comentaris amb el mínim de temps possible, i 
dins del mateix espai on ha tingut lloc la pregunta o consulta. Convé donar les 
gràcies a l’usuari per la seva participació i afegir els continguts necessaris per 
complementar-ho. Si la crítica és negativa, caldrà estudiar la queixa i donar-hi 
resposta de forma constructiva.  

Les publicacions del perfil permetran la lliure expressió dels ciutadans per mitjà de 
l’espai de comentaris, i només s’esborraran els missatges que no responguin a la 
política general respecte a la participació dels ciutadans establerta en aquesta Guia.  

Estadístiques a Instagram 

Les dades necessàries per a obtenir les estadístiques de periodicitat mensual de 
Facebook les podem trobar a través de Business Suite.   
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10.3. Twitter  

Twitter és una aplicació de microblogging que permet els seus usuaris enviar i llegir 
microentrades d’una longitud màxima de 280 caràcters anomenats tuits o piulades. 
L’enviament d’aquests missatges es pot realitzar a través de l’espai web de 
www.twitter.com, des de l’aplicació mòbil o a través d’altres aplicacions com 
Hootsuite o TweetDeck.  

Gestió de comptes i el seu contingut  

Els comptes de Twitter han de ser creats pel departament de Comunicació de 
l’Ajuntament. Una vegada creat, passarà a ser gestionat per l’administrador del 
departament sol·licitant. Cal omplir la sol·licitud (annex 1) i fer-la arribar al 
departament de Comunicació, el qual estudiarà la seva necessitat i viabilitat.   

Cada departament gestionarà el contingut de la seva pàgina i el departament de 
Comunicació serà l’encarregat de vetllar pel seu bon funcionament i ús.  

Tipus de continguts 

• Noves publicacions al web de l’Ajuntament. 
• Publicació de nous vídeos, fotos o presentacions. 
• Convocatòries públiques de processos de selecció.  
• Notes de premsa publicades al web. Quan es tuiteja una nota de premsa, 

cal redactar de nou el titular, sintetitzar la informació, adaptar-la al mitjà i 
afegir l’enllaç̧ per redireccionar al web.  

• Anuncis i invitacions a actes. 
• Incidents, emergències i comunicacions de crisi.  
• Possibilitat de retransmissions en directe d’actes. 

Continguts per a retuitejar  

• Informació procedent de fonts de confiança. 
• Informacions oficials.  
• Informació procedent d’usuaris que tinguin reconegut prestigi. 
• El volum de retuits no ha de superar el de tuits de producció pròpia.  

Usos lingüístics  

Els tuits es redactaran preferentment en català. També es poden redactar en castellà 
o anglès, segons el tipus de contingut. En el cas de comentaris d’altres usuaris en 
castellà i català, haurem de contestar en la llengua que ha fet servir l’usuari.  
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Estructura del tuit  

Els tuits es componen d’un text (a mode de titular) i, com a norma general, d’un 
enllaç per ampliar la informació.  

És convenient escurçar els enllaços amb alguna de les aplicacions que existeixen 
actualment. L’Ajuntament fa servir l’escurçador bit.ly   

També se solen acompanyar d’etiquetes (# hashtags), que es fan servir per 
determinar a quina àrea o campanya pertany el tuit. Es recomanable afegir-hi 
sempre l’etiqueta #RodadeBerà. 

També poden anomenar (@) aquelles persones o institucions que estiguin 
relacionades directament amb el contingut del nostre tuit.  

La informació ha de ser sintètica, rigorosa i concisa. Per això és important adjuntar-
hi un enllaç sempre que sigui possible per a ampliar la informació.  

En el cas de retransmissió d’actes en directe a través de Twitter no és necessari 
associar cap enllaç, però és important acompanyar el tuit amb l’etiqueta que faci 
referència a l’acte, i fer-ho a través d’un mateix fil.   

Gestió de comentaris  

Hi ha dos tipus de preguntes, dubtes i sol·licituds que haurem de respondre tan 
aviat com sigui possible.  

• Formulació de preguntes, dubtes i sol·licituds.  
• Crítiques: en el cas de situacions de crítica oberta positiva, l’opció més 

adequada és contestar públicament amb la finalitat de mostrar que es 
dona resposta a les opinions dels usuaris. Si la crítica és negativa, caldrà 
estudiar la queixa i donar-hi una resposta de forma constructiva.  

Bones pràctiques a Twitter  

Els missatges han de contenir informació d’interès per a la ciutadania, igual que a la 
resta de les nostres xarxes socials.  

S’ha de contestar de manera freqüent i sincera: mai s’ha de deixar una pregunta, un 
prec, una queixa o un suggeriment per respondre.  

En cas de necessitar alguna dada per privat, s’ha de respondre a l’usuari amb un tuit 
públic indicant-li que ens posarem en contacte amb ell a través de missatge privat.  
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Cal controlar el nombre de tuits: tan dolent és l’excés com el defecte.  

Estadístiques a Twitter  

Les dades necessàries per a obtenir les estadístiques de periodicitat mensual de 
Twitter les podem trobar a través de la pàgina Twitter Analytics.  

 

10.4. Youtube  

És una plataforma que permet als usuaris publicar, veure i compartir vídeos. És idoni 
per a difondre audiovisuals informatius o didàctics sobre l’activitat dels 
departaments. 

És un canal amb molta viralitat.  

• Majoritàriament públic jove.   
• Utilitzen preferentment Youtube per visualitzar vídeos.  

L’Ajuntament de Roda de Berà compta amb un canal institucional a Youtube que 
recull tots els vídeos que genera el propi Ajuntament:  

• Plens municipals. 
• Declaracions dels portaveus de tots els grups municipals.  
• Declaracions de l’Alcalde.  
• Felicitacions de Nadal.  
• Entrevistes.  
• Espots promocionals. 
• Vídeos resum d’esdeveniments celebrats.  
• Altres vídeos que puguin ser d’interès per a la ciutadania.  

Atès que és poc habitual que els departaments realitzin vídeos de forma continuada, 
cal fer servir el compte de l’Ajuntament de Roda de Berà com a repositori únic i 
concentrar totes les accions de difusió sobre un únic canal.  

Característiques  

• Youtube permet crear llistes de reproducció́, escollir quina llista volem que es 
reprodueixi o quin vídeo volem que aparegui com a destacat dins l’apartat vídeos i 
llistes de reproducció́.  
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• Quan publiquem un vídeo, cal posar-li un títol i una breu descripció́. D’altra banda, 
afegirem etiquetes amb paraules claus que facin referència al vídeo, per tal 
d’indexar la cerca.  

• La durada dels vídeos és determinant. Més enllà dels 2 o 3 minuts, és molt difícil 
mantenir l’atenció́ dels usuaris. Per tant, hem de pensar, en la mesura del possible, 
en continguts curts i visuals. En alguns casos, però, com els plens municipals o les 
declaracions dels portaveus, no podrem controlar la durada, tot i que pel que fa a 
les declaracions intentarem que no se superin els tres minuts per a cada portaveu.  

• És important enllaçar els nostres vídeos de Youtube a altres xarxes socials 
(Facebook, Twitter, Instagram i Telegram), per tal d’arribar a un nombre major 
d’usuaris.  

 

10.5. Telegram  

Els canals de Telegram permeten trametre missatges a un nombre il·limitat de 
subscriptors. Els canals públics tenen un àlies, és a dir, un nom que permet a 
qualsevol persona buscar-los al cercador i unir-s'hi sense haver de conèixer cap 
número de telèfon.  

El canal de l’Ajuntament de Roda de Berà és un canal públic. Els ciutadans que s'hi 
vulguin subscriure poden fer-ho a través de l'àlies del canal o bé a través de 
l’adreça web http://t.me/rodadebera   

Gestió del canal 

L’administrador principal (el creador) del canal té la capacitat de difondre els 
missatges, que també pot editar i eliminar (les modificacions s'aplicaran a tots els 
usuaris), així com de gestionar-ne els membres: pot afegir els primers 200, 
expulsar-los i també afegir o eliminar els administradors que poden gestionar-lo.  

En relació amb la configuració del canal, també se'n pot editar l'àlies, la imatge 
del perfil i l'enllaç.  

Els missatges apareixen signats amb el nom del canal: Ajuntament de Roda de 
Berà.  

Es poden editar i fer correccions dels continguts durant 24 hores encara que ja 
s'hagin enviat i, fins i tot, es poden esborrar missatges si convé millorar-los. 
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Quin tipus de continguts s'ofereixen? 

Al canal de l’Ajuntament de Roda de Berà es publiquen:  

• Avisos importants: talls d’aigua, talls de carrers, obres, etc.  
• Informació d’interès per a la ciutadania. 
• Notes de premsa publicades a la web de l’Ajuntament.  
• Difusió de campanyes institucionals, de prevenció i/o conscienciació.  
• Informació sobre subvencions, ajuts, beques o concursos.  
• Altres continguts que puguin ser d’interés per a la ciutadania.  

En casos puntuals, en què l'interès per al conjunt de la ciutadania estigui justificat, 
s'utilitza com a canal per difondre informacions importants d’altres 
administracions com la Generalitat, la Diputació de Tarragona o el Consell 
Comarcal del Tarragonès.  

Els missatges que s'emeten des del canal es publiquen en català i han de ser 
senzills, curts, molt visuals i adaptats al context d'ús.  

És clau que el missatge sigui clar i atractiu, fent ús de recursos lingüístics, 
acompanyant-los d'imatges i emoticones que afegeixen un to desenfadat que 
connecta amb la part més emocional dels nostres subscriptors. Les emoticones 
actuen com a complement del text però no el substitueixen.  

Es recomana incloure enllaços si aquests aporten valor afegit al missatge. S'han 
d'escurçar mitjançant la pàgina bit.ly   

És molt important destacar amb negreta les paraules clau del missatge 
(**negreta**) o amb cursiva les declaracions (__cursiva__).   

Telegram permet adjuntar als missatges fotografies, vídeos o qualsevol tipus 
d'arxiu de fins a 1,5 GB.  

El llançament de missatges es planifica tenint en compte l'actualitat i sempre 
procurant que s'hi ofereixin continguts de servei.  

Les fonts d'informació per a l'elaboració dels missatges provenen de l'entorn 
corporatiu de l’Ajuntament però també de l'escolta activa de les xarxes socials.  

Periodicitat de publicació 

Es recomana publicar diàriament, amb contingut propi en la mesura del possible.  

Per a una presència òptima hi ha d'haver activitat de manera continuada sense 
fer-ne un ús abusiu.  



 

Guia d’usos i estils de les xarxes socials  23 

En casos d'emergències, està justificat publicar missatges en intervals temporals 
més ajustats. 

Tipologia de missatges 

1. Estil peu de foto. Té un límit de caràcters. Si el peu només conté text està 
limitat a 200 caràcters. Cal adjuntar la imatge amb el botó 'Photo'. Si es 
volen posar icones, s'ha de copiar el text amb les icones inserides 
prèviament. Els enllaços es poden clicar, però no es mostra la 
previsualització de la imatge del web. 

2. Estil text, que pot contenir diversos enllaços. No té límit de caràcters. 
L'enllaç principal, de referència, cal que aparegui el primer perquè es 
mostri la previsualització de la imatge del web a sota del bloc del text. Els 
altres enllaços es podran clicar, però no se'n visualitzaran les imatges. Si 
es fan salts de línia, els enllaços inclouran la visualització a sobre del bloc 
de text. També s'hi poden afegir les icones. Aquest recurs es pot utilitzar 
quan s'envien missatges, per exemple, sobre tràmits, en què la imatge és 
secundària. 

3. Estil imatge o arxiu (d'àudio o vídeo). Pot acompanyar a un missatge d'estil 
text. Cal adjuntar la imatge o l'arxiu amb el botó 'Arxiu'.  
 

 

11. IMATGE GRÀFICA I AVATARS  

Els canals corporatius de l’Ajuntament han de seguir la mateixa imatge gràfica.  

 

En ocasions excepcionals, jornades commemoratives especials o dates 
assenyalades, l’escut municipal podrà anar acompanyat d’algun element, com en els 
exemples següents:  
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Pel que fa als departaments amb presència a les xarxes socials, la seva imatge de 
perfil serà el logotip del departament, si està creat. Sinó, caldrà consensuar la 
imatge amb el departament de Comunicació, que serà, com a responsable de la 
imatge gràfica corporativa, qui la decidirà i s’encarregarà de proporcionar-la i 
supervisar-ne la correcta aplicació.  

Les diferents xarxes socials també permeten utilitzar, a més de l’avatar, una foto de 
portada. Es recomana fer servir fotografies que reflecteixin l’atractiu de Roda de 
Berà, imatges de campanyes institucionals, entre d’altres que puguin reflectir el 
caràcter del nostre canal.  

 

Exemples: 
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A l’hora de preparar el material gràfic cal tenir en compte les diferents mides perquè 
les imatges s’adaptin correctament.  

Mides actuals (2021):  

A. Facebook 

Fotografia de perfil: 170 x 170 px. 
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Imatge de portada per a escriptori: 820 x 312 px. 

Imatge de portada per a mòbils i tabletes: 640 x 360 px.  

Vídeo de portada: 1250 x 312 px.  

Tamany de publicacions quadrades: 1200 x 1200 px. 

Publicacions horitzontals: 1200 x 900 px. 

Vídeos: 1080 x 1080 px.  

Stories: 1080 x 1920 px.  

 

B. Instagram  

Imatge de perfil: 110 x 110 px.  

Imatge quadrada: 1080 x 1080 px.  

Imatge horitzontal: 1080 x 566 px.  

Imatge vertical: 1080 x 1350 px.  

Story: 1080 x 1920. 

Vídeo quadrat: 1080 x 1080. Durada entre 3 i 60 segons.  

Vídeo horitzontal: 1080 x 608.  

Vídeo vertical: 1080 x 1350.  

Reels i IGTV: 1080 x 1920. 

 

C. Twitter 

Foto de perfil: 400 x 400 px.  

Imatge de capçalera: 1500 x 1500 px (JPG o PNG).  

Tamany imatge tuit: 1024 x 512 px. (JPG, PNG o GIF).  

Twitter cards: 800 x 320 px.  

 

D. Youtube  

Imatge de perfil: 800 x 800 px. 

Imatge de capçalera: 2560 x 1440 px.  

Miniatura del vídeo: 1280 x 720 px.  
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12. LES XARXES SOCIALS EN UNA COMUNICACIÓ DE    
CRISI  

Les xarxes socials, per la seva immediatesa, també s’han convertit en referent a 
l’hora de gestionar una crisi.  

Les administracions es poden enfrontar a situacions complicades i excepcionals 
comunicativament, com poden ser catàstrofes naturals, accidents o bé qüestions 
que afecten la pròpia institució. En aquest cas és molt important establir un protocol 
a l’hora de comunicar.  

Les crisis en xarxes socials tenen la particularitat de generar una gran atenció social 
en molt poc temps, fins al punt de poder convertir-se en el que es denomina ‘viral’. 
Una publicació inadequada, una informació errònia, un problema heretat o un 
comentari fora de lloc poden donar origen a una crisi que hem de contenir i abordar 
amb rapidesa, claredat i transparència. No tot és negatiu. Cal veure en les crisis una 
oportunitat per millorar la nostra imatge o credibilitat. Però per això cal gestionar 
bé aquests episodis. No hi ha dues crisis iguals.  

Esborrar, censurar o omplir el perfil de publicacions buides perquè el problema es 
perdi en el ‘timeline’ no és la solució.  

Els elements comuns a tota crisi en xarxes socials són els següents:  

- Factor desencadenant. 

- Ràpida evolució dels esdeveniments.  

- Absència d'informació suficient i/o confusió. 

- Posicionament de tercers a favor i en contra. 

- Algunes crisis de comunicació en xarxes socials desperten l'atenció mediàtica.  

Resulta necessari definir un conjunt de mesures que ajudaran a prevenir i abordar 
les crisis quan es produeixin:  

Prevenció i monitorització:  

El primer pas en qualsevol crisi és la detecció del problema, és a dir, que com més 
triguem a conèixer què està passant, més difícil serà contenir l'al·luvió de crítiques 
o comentaris negatius en la nostra xarxa social.  
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És important també tenir en compte que la participació en els mitjans socials exigeix 
saber què es diu de la nostra institució a la xarxa per poder incidir en aquella que 
interessa i detectar possibles problemes.  

Identificació dels usuaris que han originat la crisi i/o la continuen:  

Per poder prendre mesures, primer hem d'identificar els usuaris ‘agitadors’, és a dir, 
aquells la veu dels quals està arrossegant a la resta a expressar la seva 
disconformitat públicament i decidir si és rellevant el cas. És important identificar 
qui ha estat el detonant de la crisi perquè, normalment, l'origen sol ser un grup 
bastant delimitat i la resta simplement actua com un altaveu. 

Per identificar els usuaris ‘agitadors’ partirem de la informació recopilada en el 
monitoratge. Haurem de comprovar que són usuaris reals i no ‘trolls’. 

Si es tracta d'un nombre delimitat d'usuaris enfadats, seria recomanable oferir 
respostes personalitzades i contactar amb cadascun d'aquests ciutadans. 

S'haurà de fer un seguiment del cas, acostant-se als prescriptors o influenciadors. 

És important ser consistent amb l'estratègia i el missatge no sols en els mitjans 
socials sinó també en la comunicació interna de la institució i continuar escoltant 
fins i tot quan el conflicte sembli extingit.  

Gestió de la crisi 

Sota cap circumstància hem de contestar de manera vehement. Davant d’aquestes 
circumstàncies s'haurà de convocar una reunió de treball en la qual s'analitzi la 
situació i es prenguin les decisions oportunes de manera consensuada.  

Hi ha d’haver un flux d’informació constant per generar transparència i confiança. 
En aquest sentit, el primer que cal dir és que som conscients de la situació i que 
estem treballant per a resoldre-la. Deixar passar la situació i intentar fer com si no 
passés res el més segur és que tingui com a conseqüència l’agreujament de la crisi.  

I el que no s’ha de fer mai és intentar mitigar la situació amb informació confusa o 
que no sigui certa, perquè encara complicarà més la situació.  

El protocol inicial passa per determinar la causa del problema i analitzar la situació. 
És el moment de buscar solucions, no s'ha d'entrar a buscar les responsabilitats o 
motius del problema, la prioritat és respondre la ciutadania.  
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Solució de la crisi 

Per regla general, l'habitual és definir una solució i un missatge que es comuniqui 
adequadament en tots els canals: xarxes socials, comunicats de premsa, etc. Un 
missatge sempre corporatiu, fred però humà i, sobretot, ben planificat.  

Aquest protocol estableix la realització d'una comunicació pública, no obstant, 
resulta convenient intentar arreglar el problema de manera privada, sempre que es 
pugui, amb els usuaris que inicialment van mostrar el seu empipament.  

Davant d’una crisi de comunicació en xarxes socials:  

NO  

• Mentir, especular ni improvisar. 
• Culpar les víctimes. 
• Assumir competències no previstes.  
• Inicialment, atribuir responsabilitats. 
• Fer cas dels rumors.  

SÍ  

• Mantenir informat el personal intern.  
• Adoptar una actitud serena i reflexiva, sense pànic.  
• Missatges breus, clars i concisos.  
• Respondre/actuar ràpid però no precipitada o irreflexivament.  
• Recaptar l'opinió dels tècnics i especialistes.  
• Seguir atentament les informacions/evolució dels fets.  
• Aplicar un criteri general de confidencialitat.  

Seguiment i actualització 

A partir d'aquest moment, l’escolta activa torna a estar molt present i caldrà 
controlar si es torna a parlar d'aquest tema de nou. Si no és així, tot haurà quedat 
solucionat i serà qüestió d'analitzar si la reputació en línia de l'Ajuntament ha patit 
algun perjudici.  

Finalment, caldrà aprendre dels errors i serà convenient afegir al protocol per a 
situacions de crisi el succeït en aquesta ocasió, així com comunicar a tot el personal 
relacionat amb l'entorn en línia l'après i possibles solucions a executar.  

En la majoria de les ocasions, la formació interna és una de les millors accions de 
prevenció. 
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13. OBERTURA DE NOUS PERFILS A LES XARXES 
SOCIALS 

Abans de l’obertura d’un nou perfil oficial a les xarxes socials s’haurà de realitzar la 
petició al departament de Comunicació. Cal que el nou perfil resolgui les necessitats 
comunicatives del servei/departament que fa la petició envers la ciutadania però 
alhora ha d’encaixar dins l’estratègia comunicativa global de l’Ajuntament.  

Cal fer un procés previ de reflexió́ abans de sol·licitar-ne l’obertura. Només 
recomanem obrir perfils vinculats a serveis si hi ha recursos per atendre’ls i un 
compromís de continuïtat per part dels responsables del servei. Per aquest motiu 
el cap de l’àrea haurà d’omplir el formulari de sol·licitud (annex 1) i el farà arribar al 
departament de Comunicació per a la seva valoració.  

La proposta haurà d’incloure:  

• Els objectius del perfil que es vol obrir.  
• Definició dels públics objectius als quals ens volem dirigir.  
• Designació de l’administrador del nou perfil.  
• Tria dels canals més idonis, de manera realista. És preferible un sol perfil ben 

actualitzat que diversos inactius.  
• Planificació de temes i continguts.  

Creació del perfil  

Els perfils de serveis municipals s’obriran des d’una adreça de correu corporatiu. Els 
administradors dels perfils corporatius enviaran un document amb les dades 
d’accés al departament de Comunicació per tal que, en cas necessari, s’hi pugui 
accedir.  

Administrador 

Els perfils de serveis municipals tindran un administrador oficial, designat pel 
departament o entitat municipal responsable. En cas que es decideixi canviar 
l’administrador, cal comunicar el nom i les dades de contacte del nou responsable 
al departament de Comunicació.  

Tots els perfils corporatius de l’Ajuntament i dels serveis municipals a les xarxes 
socials són un actiu públic. La titularitat és de l’Ajuntament i, per aquesta raó, no hi 
figura públicament el nom de la persona que té la responsabilitat d'editar els 
continguts del perfil.  
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El departament de Comunicació serà l’encarregat de l’obertura, configuració i 
adaptació del perfil.  

 

 

14. NOTA FINAL  

Per a qualsevol eventualitat no recollida en aquesta guia, ens remetrem a la Guia 
de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya: 
http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/xarxes/guia_usos_xarxa_cat.
pdf  
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ANNEX 1 
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ANNEX 2 - PROTECCIÓ DE DADES  

Cal recordar que qualsevol tractament de dades personals, incloent les que es 
poden realitzar vers aquestes xarxes han de complir les mesures establertes en la 
Normativa de Protecció de dades personals (Reglament Europeu 2016/679 de 
Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i 
garantia de drets digitals), així com el respecte a la Llei Orgànica 1/1982, de protecció 
civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. 

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder 
interactuar amb i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així s’executa, 
l’Ajuntament tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats 
per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, 
publicacions, participació a concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que 
l’Ajuntament pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es 
desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari a 
l’Ajuntament.  

Les actuacions que realitzi l’Ajuntament podran tenir caràcter informatiu i/o 
publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà 
publicitari, sota la responsabilitat de l’Ajuntament quant a les publicacions i 
comunicacions que realitzen per aquest mitjans online.  

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que 
l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran 
publicades a la xarxa social de referència  en el moment oportú,  i  amb la seva 
participació,  implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes. 

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran 
sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers 
que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, 
de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les 
pròpies xarxes socials que consten en els següents enllaços:  

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms 

Instagram : https://help.instagram.com/ 
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Twitter: https://twitter.com/es/tos 

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement 

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, les dades 
personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat de l’Ajuntament i només 
podran ser tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades 
obtingudes de la interactuació dels usuaris de les xarxes socials amb aquests 
perfils/pàgina. Aquestes dades seran tractades d’acord a l’interès legítim d’aquesta 
empresa i seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va 
permetre el seu tractament.  
En qualsevol cas, l’usuari podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si 
aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:  

- D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta 
dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a 
obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.  

- Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.  
L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es 
completin les seves dades personals incompletes. 

- Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades 
personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la 
finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es 
basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament, les dades s'han 
tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o  s'han 
obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació 
adreçada a menors.  

- Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en 
marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de 
limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, 
a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de 
tractar.  

- Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades 
quan es basa en alguns supòsits concrets  i s’invoqui un motiu relacionat amb 
la seva situació personal. 
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- Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que 
ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús 
comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte 
o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats.  

-  A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret 
a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat 
de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes 
jurídics en ell o l’afecti negativament.  

I així mateix en compliment del respecte a la Llei Orgànica 1/1982, de protecció civil 
del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, caldrà 
garantir que es dona compliment a aquesta normativa i el respecte als seus drets, 
disposant del consentiment exprés del titular de les dades abans de la seva 
publicació o compartició, llevat de que es trobi davant d’una de les excepcions legals:  

- Càrrecs públics o personatges de certa notorietat en llocs o actes públics. 
- La imatge sigui accessòria a un altre per recollir un esdevenint gràfic. 
- L'ús de caricatures. 

 

 

 


