
 

 

 
 

CONDICIONS D’ÚS DE LES LLISTES DE DISTRIBUCIÓ 

 
 

PREÀMBUL 
 
És funció del Col·legi fomentar i prestar serveis en interès dels/de les col·legiats/col·legiades i la professió 
en general.  
 
En aquest sentit, les llistes de distribucions de les comissions són un servei a l’abast dels/de les 
col·legiats/col·legiades que serveixen com a eina per tal de fomentar i facilitar la comunicació i intercanvi 
d’idees i opinions en aspectes tècnics i professionals. 
 
El seu objectiu és romandre obert i accessible a qualsevol col·legiat /col·legiada integrant sempre que es 
respectin unes normes d’ús, de convivència i respecte bàsiques.  
 
D’acord amb aquestes condicions, la Junta de Govern ha acordat les condicions següents per tal 
d’aportar una línia de comportament bàsica per a les llistes de distribució de les comissions:  
 
 
 

CONDICIONS D’ÚS 
 
 
1. Els/les col·legiats/col·legiades han de fer un bon ús dels serveis, béns mobles i immobles del Col·legi.  
 
2. Els/les col·legiats/col·legiades s’ajustaran a assumptes tècnics i professionals, la finalitat per a la qual 
han estat creades les llistes de distribució de les comissions.  
 
3. En cas d’utilitzar una llista de distribució col·legial, cal fer un ús adequat dintre el llenguatge i dintre de 
l’exercici de la llibertat d’expressió, però en qualsevol cas sent respectuosos amb la dignitat de les 
persones, dels participants en aquest fòrum i de la institució en la que estan aquests professionals.  
 
Se situa fora de la protecció de la llibertat d’expressió les frases i expressions ofensives sense relació 
amb les idees o opinions que s’exposin en el debat tècnic o professional, atès que l’article 20 de la 
Constitució Espanyola no reconeix el dret a l’insult, ni a la injuria, a la calumnia o al menys 
preu.  
 
4. Els/les col·legiats/col·legiades, en la mesura del possible, evitaran escriure en lletres majúscules 
(excepte on les normes ortogràfiques ho estipulin) atès que escriure en majúscules, en els mitjans de 
comunicació virtuals, equival a cridar o xisclar.  
 
5. L’ús de les llistes de distribució no permet atacs personals, més enllà de la llibertat d’expressió, vers 
altres companys, els empleats i els col·laboradors del Col·legi, els membres de Junta de Govern i 
qualsevol altra persona que participi en actes organitzats pel Col·legi.  
 
6. Els/les col·legiats/col·legiades són responsables dels correus que envien, de vetllar a quins destinataris 
aniran adreçats i de la informació que contenen.  



 

 

 
 
 
7. Els/les col·legiats/col·legiades no enviaran missatges que continguin “spam” ni enllaços a llocs que res 
tinguin a veure amb la finalitat de les llistes de distribució.  
 
8. Les llistes de distribució, com a eina participativa, no són un fòrum amb moderador que validi 
prèviament els missatges o que permeti suprimir-los un cop ja editats en el cas que no compleixin amb les 
presents condicions d’ús.  
 
Per tant, els/les col·legiats/col·legiades són responsables de tot el que diuen en les llistes de distribució 
igual que en qualsevol altre espai de difusió pública.  
 
9. El Col·legi no es fa responsable del contingut de les opinions enviades pels/per les 
col·legiats/col·legiades. Aquest espai de participació constitueix un medi de comunicació pública i no 
privada.  
 
10. En cas de discrepàncies i preguntes sobre el funcionament del Col·legi, els/les col·legiats/col·legiades 
hauran de fer servir els canals establerts per comunicar-se amb la Junta de Govern, que en cap cas són 
les llistes de distribució de les comissions.  
 
11. Davant l’incompliment d’aquestes condicions d’ús, el Col·legi podrà suspendre de forma immediata 
l’accés al servei que proporcionen les llistes de distribució.  
 
12. Sense perjudici de l’anteriorment establert, aquest incompliment podrà a més a més ser objecte de 
responsabilitat disciplinària col·legial prèvia instrucció del corresponent procediment sancionador, d’acord 
amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, els 
vigents estatuts col·legials i la normativa deontològica aplicable.  
 
 
L’entrada en vigor de les condicions d’ús de les llistes de distribució del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona es produirà des del moment de la seva publicació al web col·legial.  
 
 
 
Barcelona, 30 de juny de 2014  
 


