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Recull de normes per a col·laboradors de 
la pàgina web oficial 

 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és obrir un canal de participació per a aquells 
delegats o delegades, pares o mares, interessats en publicar una crònica sobre el 
desenvolupament d’un partit o un esdeveniment a la web de la U.E. d’Horta. 

Tothom que vulgui publicar ha d’acceptar, sense cap mena de reserva, la 
normativa adjunta.  

 
22 de febrer de 2012 

• Respectar las normes bàsiques de convivència: s’eliminarà qualsevol  crònica amb 
contingut difamatori, obscè, insultant, que contingui amenaces o inciti a cometre qualsevol 
acte no permès per l’ordenament jurídic vigent.  

 

• Respectar la dignitat de les persones i el principi de no discriminació per motius 
de raça, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o 
social. 
 

• Respectar el col·lectiu arbitral i federatiu: en cap cas seran permeses 
desqualificacions de cap tipus (insults, retrets, etc.) vers aquestes persones ni valoracions 
de cap tipus sobre la seva actuació en el decurs d’un partit o competició. Donat el cas se 
n’eliminaran els comentaris al respecte. 

 

• Respectar la identitat: s’eliminaren les cròniques signades per persones que usurpin 
la identitat d’altres o que denotin una intencionalitat perversa. Els texts han d’anar signats 
amb el nom i cognoms de l’autor/a.  

 

• Respectar la netiqueta pròpia d’un espai electrònic: evitar les majúscules (dóna 
aparença de cridar o estar enfadat), evitar reproduccions de texts d’autors aliens sense 
aportar cap comentari propi, citar sempre les fonts i respectar els drets d’autor. 

 

• Queda desautoritzada la reproducció, distribució, adaptació o modificació, i 
comercialització per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts de les 
CRÒNIQUES, tret dels casos que els seus titulats expressament donin el seu 
consentiment. En tal cas l’Administrador de l’espai i el Club no es responsabilitzen de l’ús 
posterior que pugui ser donant a aquesta informació.  
 

• Els Administradors d’aquest espai observaran el compliment de les presents 
condicions i es reserven el dret de publicar resums o fragments de les cròniques rebudes. 
 

• Es recomana que l’extensió de les cròniques estigui al voltant dels 1.500 caràcters, 
espais inclosos. 


