
Codi de conducta sobre l'ús
d'influencers en la publicitat

L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D'ANUNCIANTS (AEA) I

L'ASSOCIACIÓ PER A L'AUTOREGULACIÓ DE LA

COMUNICACIÓ COMERCIAL (AUTOCONTROL),

PROMOUEN EL CODI DE CONDUCTA
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Cal destacar que

l'influencer té la

doble condició de

comunicador i de

ser consumidor

més que tots els

productes i

serveis que estan

a disposició del

públic en el

mercat i, per tant,

es veurà afectat

per la

comunicació

comercial

desenvolupada

per les marques,

per les seves

ofertes,

promocions i

descomptes.  Així

mateix, pot tenir

coneixement

propi

de determinats

productes i

serveis que el

posicionen a favor

o en contra d'ells

sense cap

intervenció de les

marques que els

representen.

Es comprometen a complir

en les seves comunicacions

comercials amb les normes

que s'hi inclouen. 

informar els influencers de

l'existència de la mateixa i

promoure la seva possible

adhesió al codi  

A l'efecte d'aquest Codi,  es

consideren les mencions o

continguts -gràfics, àudios o

visuals- que:

b. Siguin divulgats en el

context de col·laboracions o

compromisos recíprocs, on la

divulgació d'aquests

continguts estan subjectes al

pagament o a una altra

consideració per part de

l'anunciant o dels seus

representants;

a. Estan orientat a la

promoció de productes o

serveis;



Es consideraran contraprestacions, entre d'altres:
pagament directe (o indirecte a través d'agències),
lliurament gratuït d'un producte, entrades gratuïtes
a esdeveniments, prestació gratuïta d'un servei,
xecs regal, bosses regal i viatges.

La naturalesa publicitària de les mencions
realitzades pels influencers o els continguts
digitals divulgats per aquests, que tenen aquesta
consideració publicitària, ha de ser identificable
als seus seguidors.

c. l'anunciant o els seus agents exerceixen el
control editorial sobre els continguts divulgats
(prees establint-lo tot o part d'ell i/o validant-lo).

PÁGINA 02
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Els contractes assolits amb influencers

inclouran la necessitat

de complir aquests estàndards ètics



En els casos en què aquest

caràcter publicitari no sigui

clar i es manifesti a la llum

de la menció o contingut en

si, s'ha d'incloure una

indicació explícita,

immediata i adequada del

mitjà i del missatge sobre la

naturalesa publicitària

d'aquestes mencions o

continguts.

El contingut dels missatges

publicitaris ha de respectar

les normes i codis que se li

apliquen.
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Es recomana

utilitzar

indicacions

genèriques

clares com ara

"publicitat",

"publi", "en

col·laboració

amb" o

"patrocinat

per", o

alternativamen

t descriptiu en

funció de la

col·laboració

específica en

qüestió (per

exemple "

[ambaixador de

marca]",

"Gràcies a

[marca]", "

[regal de

marca]",

"Viatges

patrocinats",

etc.).



Vinculació al Codi
Control previ intern i copi advice®
Control posterior: Jurat de publicitat
Control posterior: Monitoring
Comissió de seguiment
Entrada en vigor

Normes d'Aplicació

De la mateixa manera, en absència d'un

perfil definit objectivament, s'entendrà com

el perfil mitjà del consumidor acostumat a

seguir un "influencer", a aquell consumidor

actiu i coneixedor de les noves

tecnologies de la informació, normalment

atent i informat, amb capacitat suficient per

a l'accés i la comprensió dels mitjans

digitals i l'autonomia per buscar, discriminar

i adaptar els continguts de la xarxa en el seu

procés de navegació segons els seus gustos

o interessos


