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1. Introducció

En el marc del període de programació 2014 -2020, 
la Comissió Europea té, amb especial determinació, 
el repte d’incrementar substancialment el nivell de 
coneixement per part de la ciutadania europea de 
la política regional implementada a través dels fons 
europeus, entre els quals hi ha el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER). 

La Generalitat de Catalunya, com a organisme 
intermedi del Programa operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020, ha de garantir el compliment 
dels articles 115-117 referents a informació i 
comunicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013  
i de l’annex XII d’aquest mateix reglament, que 
estableix les directrius fonamentals en aquesta 
matèria. 

D’altra banda, la identificació visual de la 
Generalitat de Catalunya és un dels elements 
bàsics de la seva identitat corporativa, del conjunt 
d’elements que la singularitzen i la identifiquen 
davant de la ciutadania i de les altres institucions 
públiques i privades. Per això, l’Administració de 
la Generalitat aplica el Programa d’identificació 
visual (PIV) en el procés de realització de qualsevol 
disseny o redisseny relacionat amb la identitat 
visual de la institució. 

En aquest sentit, i amb l’objectiu de complir amb 
el que estableix la normativa comunitària i nacional 
aplicable en matèria d’informació i comunicació 
del cofinançament del FEDER, i també amb el que 
estableix el Programa d’identificació visual, es 
presenta aquest document. 

En concret, primerament s’especifiquen els 
objectius i les responsabilitats en matèria 
d’informació i comunicació que recull l’Estratègia 
de comunicació del Programa operatiu FEDER i, a 
continuació, s’inclouen les normes per a l’aplicació 
correcta dels elements d’informació i comunicació 
i per a la composició i l’aplicació correctes dels 
logotips institucionals.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://identitatcorporativa.gencat.cat
http://identitatcorporativa.gencat.cat
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Estrategia-de-Comunicacion-PO-FEDER-Catalunya-2014-2020_v2.pdf
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Estrategia-de-Comunicacion-PO-FEDER-Catalunya-2014-2020_v2.pdf
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2. Objectius i organismes responsables en matèria d’informació 
i comunicació

L’objectiu principal d’aquest manual és propor-
cionar als agents facilitadors i als beneficiaris de la 
marca FEDER un resum pràctic de les obligacions 
que cal que compleixin en matèria d’informació 
i comunicació, en aquests tipus d’intervencions, 
obligacions que deriven de la normativa de la 
Unió Europea (Reglament (UE) núm. 1303/2013 
del Parlament Europeu i del Consell del 17 de 
desembre de 2013, els articles 115-117 i l’annex XII 
recullen les disposicions relatives a la informació i 
comunicació) i de l’Estratègia de comunicació del 
Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, 
tenint en compte també la normativa del Programa 
d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya. 
Es tracta, doncs, de guiar i assessorar aquests 
destinataris en la seva tasca habitual de gestió, 
seguiment, avaluació i control, per facilitar així 
l’exercici de les seves responsabilitats. 
Les mesures d’aquest manual pràctic s’encaminen 
a oferir una imatge clara, sòlida i homogènia de les 
intervencions cofinançades per la Generalitat i el 
FEDER perseguint dos objectius bàsics: 

• Garantir la transparència en la utilització del 
fons públics a través de l’àmplia informació als 
beneficiaris potencials sobre les oportunitats de 
finançament existents.

• Assegurar la visibilitat de l’aportació de la UE a 
la ciutadania catalana a través de la publicitat 
dels resultats i de l’impacte de les operacions 
cofinançades.

L’òrgan responsable del compliment d’aquestes 
mesures és la Direcció General de Promoció 
Econòmica, Competència i Regulació del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda, conjuntament amb els altres 
departaments gestors del FEDER (Agents 
facilitadors) de la Generalitat de Catalunya, com 
a organisme intermedi, i el Ministeri de Hisenda 
i Administracions Públiques (MINHAP) com a 
autoritat de gestió del Programa operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Estrategia-de-Comunicacion-PO-FEDER-Catalunya-2014-2020_v2.pdf
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Estrategia-de-Comunicacion-PO-FEDER-Catalunya-2014-2020_v2.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat
http://identitatcorporativa.gencat.cat
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/PO_FEDER_CATALUNA1420_CAT.pdf
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/PO_FEDER_CATALUNA1420_CAT.pdf
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3. Responsabilitats dels agents facilitadors i dels beneficiaris 

3.1. Obligacions dels agents facilitadors 

S’entén per agents facilitadors els organismes 
(departaments de la Generalitat de Catalunya, 
Institut Català de Finances), en representació de 
l’organisme intermedi, que són responsables de la 
gestió d’ajuts FEDER. Tenen un paper primordial 
d’informació de les oportunitats de finançament 
als beneficiaris potencials i de seguiment del 
compliment de les responsabilitats dels beneficiaris 
en matèria d’informació i comunicació. 

Mesures d’informació per als beneficiaris 
potencials 

D’acord amb l’article 115, apartat 1.c) i la secció 3.1 
de l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013, 
els agents facilitadors han de:

· Garantir, d’acord amb l’estratègia de comunicació, 
que tant l’estratègia i els objectius del PO com 
les oportunitats de finançament es difonguin 
àmpliament als beneficiaris potencials i a totes 
les parts interessades, juntament amb informació 
detallada del suport financer procedent del FEDER. 
A través de:

- l’organització d’actes de difusió (conferències, 
sessions explicatives, etc.)

- la creació d’un apartat web, dins de la pàgina 
web de l’agent facilitador, amb informació relativa 
a la política de cohesió de la UE, els FEDER i les 
oportunitats de finançament (vegeu el punt 6.3)

- la publicació al SIFECAT1420 dels marcs de 
selecció de les operacions (convocatòries, 
marc sectorial, acord de finançament)

· Assegurar que els possibles beneficiaris tinguin 
accés a una informació pertinent i actualitzada 
sobre, com a mínim, el següent:

a) les oportunitats de finançament i l’inici de les 
convocatòries de sol·licituds;
b) les condicions de subvencionabilitat de la 
despesa per poder obtenir finançament en el 
marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020;
c) la descripció dels procediments utilitzats per 
examinar les sol·licituds de finançament i els 
terminis corresponents;
d) els criteris de selecció de les operacions que 
es finançaran;
e) els contactes en l’àmbit regional o local que 
poden facilitar informació sobre el PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020;
f) la responsabilitat dels beneficiaris potencials 
d’informar el públic del propòsit de l’operació i 
del suport prestat pel FEDER a l’operació. Es pot 
sol·licitar als beneficiaris potencials que proposin 
en les seves sol·licituds activitats de comunicació 

indicatives, proporcionals a la mida de l’operació.

Els elements d’informació i comunicació que s’han 
d’incloure en els marc de selecció d’operacions es 
detallen al punt 4.

Mesures d’informació per als beneficiaris 

D’acord amb la secció 3.2 de l’annex XII del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013, els agents 
facilitadors han d’informar els beneficiaris que 
l’acceptació del finançament implica l’acceptació 
de la seva inclusió en la llista d’operacions 
publicada de conformitat amb l’article 115.2.

A més, quan es tracti de beneficiaris privats, 
sempre que el beneficiari no pugui complir de forma 
estricta amb les obligacions recollides en la secció 
2.2, punt 2, de l’annex XII del Reglament (UE) núm. 
1303/2013, els agents facilitadors han de publicar 
en el seu apartat web el text detallat al punt 6.3.

Quan es fan les actuacions de control previ 
sobre les operacions cofinançades i es detecten 
incompliments parcials en matèria d’informació 
i comunicació, els agents facilitadors han de 
fer recomanacions als beneficiaris perquè 
compleixin la normativa. Han d’insistir en el fet que 
l’incompliment de les obligacions d’informació i 
comunicació pot provocar una correcció financera 
de fins al 2 % sobre la despesa subvencionable de 
l’operació.

Finalment, els agents facilitadors han de 
contribuir a la difusió de la informació sobre les 
operacions finançades pel FEDER al públic en 
general mitjançant la selecció i difusió de Bones 
pràctiques d’actuacions cofinançades segons el 
procediment detallat al punt 13.4 del Manual de 
Procediments de Gestió i Control del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020.

3.2. Obligacions dels beneficiaris 

Els beneficiaris han d’adoptar les mesures 
necessàries per fer arribar al públic en general 
informació sobre les operacions cofinançades pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i, d’acord amb 
la secció 2.2 de l’Annex XII del Reglament (UE) núm. 
1303/2013 tenen les responsabilitats següents:

· En totes les mesures d’informació i 
comunicació (material de difusió, publicacions, 
anuncis a la premsa, senyalització, suports 
multimèdia, pàgines web, etc.) que porten a terme, 
els beneficiaris hauran de reconèixer el suport del 
FEDER a l’operació incloent el logotip FEDER 
constituït per l’emblema de la Unió, així com la 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://Manual de Procediments de Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
http://Manual de Procediments de Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
http://Manual de Procediments de Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
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referència a la Unió Europea i la referència al 
FEDER.

· Durant la realització d’una operació, el 
beneficiari ha d’informar el públic del suport FEDER 
obtingut a través de:

- Una breu descripció de l’operació en la seva 
pàgina web (vegeu el punt 6.3). En cas de no 
disposar de pàgina, el beneficiari ha de posar-
se en contacte amb l’agent facilitador que ha 
d’assumir aquesta obligació.

- Un cartell temporal de mida gran o un cartell 
A3 segons els casos descrits al punt 6.7. 

· En finalitzar l’operació, i en un termini de 3 
mesos, el beneficiari ha de col·locar un cartell o 
placa permanent (en el cas descrit al punt 6.7).

Tots els beneficiaris públics es comprometen a 
elaborar una fitxa de Bones pràctiques en català 
i traduir-la al castellà i a l’anglès una vegada hagi 
sigut seleccionada com a Bones pràctiques 
d’actuacions cofinançades d’acord amb el 
procediment de presentació de Bones Pràctiques 
detallat al punt 13.4 del Manual de Procediments 
de Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020.

Finalment, segons l’annex XII, secció 2.2, punt 
3, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, quan una 
operació es financi en el marc del FEDER i, en 
casos pertinents, el beneficiari s’ha d’assegurar 
que les parts que intervenen en l’operació han estat 
informades d’aquest finançament. 

Qualsevol document relatiu a l’execució d’una 
operació que es destini al públic o als participants, 
inclosos els certificats d’assistència o de qualsevol 
altre tipus, ha de contenir una declaració que 
informi que el programa operatiu ha rebut suport 
del FEDER.

http://Manual de Procediments de Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
http://Manual de Procediments de Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
http://Manual de Procediments de Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
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4. Normes per a l’aplicació correcta dels elements d’informació 
i comunicació a la documentació administrativa

4.1 Operacions gestionades a través de 
convocatòries o instrumentalitzades a 
través de convenis

Totes les ordres de convocatòria d’ajuts 
cofinançades pel FEDER i els convenis de 
col·laboració cofinançats amb FEDER han de 
contenir els elements següents:

1. Elaboració de la convocatòria / text d’un 
conveni

- En l’encapçalament ha de figurar el cofinançament 
del FEDER: “Aquest projecte es preveu cofinançar 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER)” o un altre de contingut similar.

- En l’exposició de motius d’una convocatòria: 
cal indicar la raó del cofinançament en funció de 
la prioritat d’inversió del PO en la qual els ajuts 
s’emmarquin.

- En l’articulat d’una convocatòria/de les clàusules 
d’un conveni:
•  Cal explicitar que es regeix per la normativa 

comunitària del FEDER, assenyalant els 
reglaments comunitaris que ho regulen. En 
concret s’hi ha d’incloure el paràgraf següent 
o un altre de contingut similar: “Si finalment és 
acceptada la seva proposta apareixerà en la llista 
pública prevista en l’article 115.2 del Reglament 
(UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell de 17 de desembre de 2013”.

•  En l’article/clàusula corresponent al Concepte 
pressupostari, a més de determinar el 
cofinançament del FEDER, s’ha d’assenyalar el 
percentatge de finançament europeu.

•  S’ha d’incloure un article/clàusula específica 
denominada Informació i comunicació on constin 
les obligacions del beneficiari pel que fa a les 
normes de publicitat segons la tipologia d’ajuts 
de què es tracti. Així, s’hi ha d’incloure un 
paràgraf com el següent o un altre de contingut 
similar:

“En totes les mesures d’informació i comunicació 
que dugui a terme, el beneficiari ha de reconèixer 
el suport del FEDER a l’operació, per això ha de 
mostrar: l’emblema de la Unió i una referència a 
la Unió Europea; així com una referència al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)”.

2. Sol·licitud de l’ajut d’una convocatòria
- En els models de sol·licitud, així com en la 
resta d’annexos que acompanyin les ordres de 
convocatòria d’ajuts/subvencions, s’ha d’incloure el 
logotip del FEDER.

3. Resolució de concessió d’una convocatòria/
adjudicació

- En els models de Resolució i, en conseqüència, de 
notificació de concessió de l’ajut als beneficiaris, 
s’assenyalarà que la UE participa en el finançament, 
indicant l’import total de l’ajut o el percentatge 
aportat pel FEDER, apareixent, igualment, 
l’emblema europeu i, si escau, la referència al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional. Així mateix, 
s’ha d’informar expressament el beneficiari de les 
possibles exigències específiques i responsabilitats 
a les quals l’obliga l’acceptació de l’ajut en matèria 
d’informació i comunicació (plaques explicatives, 
cartells o altres elements).

- En concret, s’hi ha d’incloure els següents textos 
o uns altres de contingut similar, que deixin 
constància del cofinançament i les responsabilitats 
assumides pels beneficiaris:
•  “Aquest projecte es cofinança pel Fons Europeu 

de Desenvolupament Regional (FEDER)”.
•  “Aquesta resolució/adjudicació suposa la seva 

acceptació a ser inclòs en la llista pública que es 
recull en l’article 115.2 del Reglament (UE) núm. 
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell 
de 17 de desembre de 2013”.

•  “En totes les mesures d’informació i 
comunicació que dugui a terme, el beneficiari ha 
de reconèixer el suport del FEDER i, per això, ha 
de mostrar l’emblema de la UE i una referència a 
la Unió Europea; així com una referència al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).” 

Quan es tracti de beneficiaris privats, sempre que 
el beneficiari no pugui complir de forma estricta 
amb les obligacions recollides en l’article 2.2.2 de 
l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013, 
s’hi ha d’afegir: “L’acceptació d’aquesta ajuda 
suposa el seu permís al fet que l’organisme que la 
concedeix publiqui a la seva pàgina web la seva 
conformitat amb el text que s’adjunta:

“Sóc coneixedor que aquesta actuació 
està cofinançada amb fons europeus i em 
comprometo a indicar-ho així sempre que hi 
hagi de fer referència, enfront de tercers o a 
la pròpia ciutadania. Per la importància que 
considero que tenen aquest tipus d’ajuts per 
a la nostra empresa, és per això que valoro 
molt positivament la contribució del FEDER, 
principal fons de la política de cohesió europea, 
pel que suposa d’impuls al nostre treball i, en 
conseqüència, al creixement econòmic i la 
creació d’ocupació de Catalunya i d’Espanya en 
el seu conjunt”



9Manual pràctic d’informació i comunicació de la Generalitat i el FEDER

4.2 Operacions instrumentalitzades a 
través de contractacions

En els casos en què la tramitació es dugui a terme 
mitjançant un procediment de contractació, s’ha 
de fer constar la participació comunitària amb el 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional en els 
documents següents:

- Memòria justificativa de la necessitat de tramitar 
l’expedient de contractació.

- Plec de clàusules administratives particulars.
- Anuncis de licitació en butlletins oficials i en 
premsa (vegeu el punt 6.2).

- Notificació de l’adjudicació dels contractes.
- Contractes.
Per exemple amb el paràgraf següent o un altre de 
contingut similar:

En cas d’operacions susceptibles de ser 
cofinançades pel FEDER:

“L’objecte d’aquest contracte es podria cofinançar 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) de la Unió europea, en el marc del 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020. Objectiu d’inversió en creixement i 
ocupació.“

En cas d’operacions ja programades:

“El XX % de l’objecte d’aquests contractes 
és cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió 
europea, en el marc del Programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu 
d’inversió en creixement i ocupació.“

Tant en el plec de clàusules administratives 
particulars com en el document contractual signat 
entre les parts, s’hi ha d’incloure una clàusula 
en la qual es facin constar les obligacions de 
l’adjudicatari pel que fa a les normes d’informació i 
comunicació per exemple amb el paràgraf següent 
o un altre de contingut similar: 

“L’adjudicatari declara que donarà compliment 
a les obligacions en matèria d’informació i 
comunicació regulades en l’annex XII, apartat 
2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual 
regula les responsabilitats dels beneficiaris en 
relació a mesures d’informació i comunicació 
destinades al públic.”

Per a més informació sobre el procediment general 
d’informació i comunicació es recomana referir-se 
al punt 13. Procés d’informació i comunicació del 
Manual de Procediments de Gestió i Control del PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020.
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5. Normes per a l’aplicació correcta dels logotips institucionals 

En totes les mesures d’informació i comunicació 
que porten a terme, els beneficiaris han de 
reconèixer el suport del FEDER a l’operació 
incloent-hi els elements següents, tal com s’indica 
en l’annex XII, secció 2.2, punt 1, del Reglament 
(UE) núm. 1303/2013: 

· L’emblema de la Unió, de conformitat amb 
les normes gràfiques esmentades a l’annex del 
present document, així com la referència a la Unió 
Europea. Aquesta emblema ha de figurar en color 
en les pàgines web. En tots els altres mitjans 
de comunicació, el color s’ha d’utilitzar sempre 
que sigui possible; pot utilitzar-se una versió 
monocroma únicament en casos justificats segons 
el capítol II, article 4.1 del Reglament d’execució 
(UE) núm. 821/2014.
· La referència al FEDER: Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional. 

Aquest tres elements constitueixen el logotip del 
FEDER, les característiques tècniques del qual es 
poden veure a l’annex d’aquest document. 

D’altra banda, cal utilitzar la identificació bàsica 
o departamental de la Generalitat de Catalunya i 
aplicar la normativa del Programa d’identificació 
visual de la Generalitat de Catalunya. 

Cal tenir en compte que el logotip FEDER ha 
de ser sempre clarament visible i ocupar un 
lloc destacat. La seva posició i mida han de ser 
els adequats a l’escala del material o document 
utilitzats. En el cas d’articles promocionals de mida 
petita, no cal posar la referència al FEDER.

Quan una mesura d’informació i comunicació 
promogui diverses operacions cofinançades per 
més d’un fons (FEDER, FSE, FEADER o FEMP), 
d’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 1, del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013, es pot substituir 
la referència al fons o als fons que donen suport a 
l’operació per la referència als fons EIE (Estructurals 
i d’Inversió Europeus).

Sempre que hi hagi una referència al FEDER dins 
el suport de comunicació utilitzat, s’aconsella fer 
servir el logotip de la Unió Europea al costat dels 
altres logotips institucionals (com per exemple la 
portada d’aquest Manual).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://identitatcorporativa.gencat.cat
http://identitatcorporativa.gencat.cat
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/reglament_general_2014-2020_1303_2013.pdf
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Logotip FEIE: emblema de la Unió amb la referència a la Unió Europea i al Fons Estructurals i d’Inversions Europeus 

Logotip FEDER: emblema de la Unió amb la referència a la Unió Europea i al Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

Logotip de la Unió Europea: emblema de la Unió amb la referència a la Unió Europea

5.1. Els logotips de la Unió Europea

5.2. La identificació bàsica o departamental de la Generalitat
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5.3. Harmonització dels logotips

Quan la identificació bàsica o departamental de 
la Generalitat i els logotips de la Unió Europea 
apareguin conjuntament en un suport gràfic, cal 
que s’estableixi una proporcionalitat entre els dos 
logotips. En tot cas, el logotip de la Unió Europea 
ha de tenir com a mínim la mateixa mida, mesurat 
en alçada i amplada, que el més gran dels 
altres logotips, segons el capítol II, article 4.5 del 
Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014.

Composicions horitzontals:

Composicions centrades i verticals:

Aquests exemples mostren les proporcions 
establertes per a l’alçada del senyal i el símbol 
de l’emblema de la Unió Europea. Les diferents 
disposicions es poden determinar segons el que 
convingui en cada cas, en funció del disseny, 
les alineacions i els espais. També es poden 
harmonitzar d’acord amb els cossos tipogràfics 
dels logotips.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
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6. Normes per a l’aplicació correcta en els suports gràfics

6.1 Publicacions 

Per donar unitat a totes les mesures de 
comunicació realitzades de forma impresa 
(material de difusió, llibres, guies, catàlegs, etc.) 
s’han de seguir les normes d’aquest manual pel 
que fa a les proporcions i ubicació dels logotips, 
independentment del contingut de la publicació i el 
format. 
En totes les aplicacions de les publicacions que 
realitzen, els beneficiaris han de reconèixer el 
suport del FEDER a l’operació incloent-hi el 
logotip FEDER format dels elements següents, 
tal com s’indica en l’annex XII, secció 2.2, punt 
1, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i el capítol 
II, article 4 del Reglament d’execució (UE) núm. 
821/2014: 

· L’emblema de la Unió, així com la referència a la 
Unió Europea. Aquest emblema ha de figurar en 
color sempre que sigui possible; pot utilitzar-se una 
versió monocroma únicament en casos justificats.
· La referència al FEDER: Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional. 

El logotip de la Unió ha de ser sempre clarament 
visible i ocupar un lloc destacat de la publicació. 
La seva posició i mida han de ser els adequats a 
l’escala de la publicació. En el cas de publicacions 
de mida petita, no cal posar la referència al FEDER.

Quan una publicació promogui diverses operacions 
cofinançades per més d’un fons, d’acord amb 
l’annex XII, secció 2.2, punt 1, del Reglament (UE) 
núm. 1303/2013, es pot substituir la referència al 
fons o als fons que donen suport a l’operació per 
la referència als fons EIE (Estructurals i d’Inversió 
Europeus). 

A banda, sempre que sigui possible al llarg de la 
redacció de la publicació també es pot incorporar 
la referència al cofinançament comunitari, 
per exemple, amb el text següent: “Aquest 
projecte està cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional de la Unió Europea”.

Cal tenir en compte també la normativa que esta-
bleix el Programa d’identificació visual pel que fa a 
les publicacions. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/reglament_general_2014-2020_1303_2013.pdf
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/reglament_general_2014-2020_1303_2013.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat
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6.1.1 Material de difusió (díptics, tríptics, postals, etc.) 

A la coberta, hi ha d’aparèixer el logotip FEDER 
(emblema de la Unió Europea amb la referència a 
la Unió Europea i al FEDER). El logotip també pot 
aparèixer a la contracoberta.

Més informació a:

Catalunya2020.gencat.cat

PRO CÉS D’ES PECIALITZA CIÓ 
INTEL·LIGENT PROGRESSIU

Definit per les apostes dels agents 
d’R+D+I  i les empreses

• COMUNITATS RIS 3C AT

Grans agrupacions d’empreses i 
agents del sistema d’R+D+I que 
promouen actuacions conjuntes per a la 
transformació d’activitats econòmiques 
mitjançant l’aplicació de tecnologies 
facilitadores transversals.

• PROJE CTES D’ES PECIALITZA CIÓ I 
COM PETITIVITAT TERRITORIAL (P ECT)

Iniciatives impulsades des del territori 
que articulen projectes per a la 
transformació econòmica del territori 
a partir de la innovació i la col·laboració 
entre els agents de la quàdruple hèlix.

• AC TIVITATS EMERGENTS

Activitats generades per nou 
coneixement científic i aplicacions 
tecnològiques (com el grafè, el cervell 
humà, la fusió d’energia, les dades 
massives en tecnologies òmiques i 
Internet de les coses) per les quals la 
Unió Europea ha fet una clara aposta  
de futur.

RIS3CAT
ESTRATÈGIA  PER   

A L’ESPECIALITZACIÓ   
INTEL·LIGENT   

DE  CATALUNYA

Unió 
Europea

DL
 B

 1
23

61
-2

01
6

 

 

 

Programa operatiu  
FEDER de Catalunya 
2014-2020 

http://fonseuropeus.gencat.cat/  
subgprogramacio.eco@gencat.cat 
 

http://catalunya2020.gencat.cat/ 

 

4: Afavorir el pas cap a una   

economia baixa en 
carboni en tots els sectors 

� Augment de la participació i distribució de les ener-
gies renovables per a usos tèrmics. 
 

� Millora de l’eficiència energètica de les empreses i 
dels edificis públics. 
 

� Reducció de la contaminació atmosfèrica mitjan-
çant la mobilitat urbana sostenible. 
 
FEDER: 130 M€  

 

6: Conservar i protegir el  

medi ambient i promoure 
l'eficiència dels recursos  
 

� Conservació, foment i desenvolupament del patri-
moni cultural, natural i dels actius turístics. 
 

� Protecció i manteniment dels espais naturals i de la 
biodiversitat. 
 

� Millora de l’entorn urbà i revitalització de les ciu-
tats. 
 
FEDER: 132 M€ 

Objectiu d’inversió en
creixement i ocupació 

 

�  A través de les convocatòries de projectes, plans sec-

torials i acords de finançament dels agents facilitadors 

(els departaments de la Generalitat de Catalunya compe-

tents en cada matèria).  

�  Els beneficiaris poden ser: administracions públiques, 

universitats, centres de recerca i tecnològics, empreses, 

entre d’altres. 

�  Ajut FEDER de la Unió Europea: 800 M€ . 

�  Augment del 68 % respecte a l'anterior PO FEDER 

Catalunya 2007-2013. 

�  Pressupost total del programa: 1.600 M€.  

�   Màxim 50 % de taxa de cofinançament del FEDER. 

�  Formes de finançament: subvencions no reemborsa-

bles o instruments financers (préstecs i avals, etc.). 

Quin és el pressupost? 

Com s’hi pot participar? 

Fotos portada: ©Francisco Sánchez - ©Urcomunicacion - ©Thinkstock  - ©David Iliff 
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6.1.2. Cartells i programes d’actes públics

Als cartells i programes d’actes públics, hi ha 
d’aparèixer el logotip FEDER (emblema de la Unió 
Europea amb la referència a la Unió Europea i al 
FEDER).
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6.1.3. Llibres, guies i catàlegs

A la coberta, hi ha d’aparèixer el logotip FEDER 
(emblema de la Unió Europea amb la referència a 
la Unió Europea i al FEDER). El logotip també pot 
aparèixer a la contracoberta. 

A les portades de les col·leccions cal aplicar el 
mateix criteri.

D’altra banda, sempre que sigui possible al llarg de 
la redacció de la publicació també es pot incorporar 
la referència al cofinançament comunitari.
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6.1.4 Publicacions periòdiques (revistes i butlletins) 

Si en l’activitat de l’entitat que publica la revista 
o butlletí la participació del fons europeu és molt 
significativa, a la coberta, hi ha d’aparèixer el 
logotip FEDER (emblema de la Unió Europea amb 
la referència a la Unió Europea i al FEDER). El 
logotip també pot aparèixer a la contracoberta. En 
el cas de suports gràfics de mida petita, no cal 
posar la referència al FEDER. 

D’altra banda, sempre que sigui possible al llarg de 
la redacció de la publicació també es pot incorporar 
la referència al cofinançament comunitari. 

6.1.5 Documentació diversa 

En els casos en què sigui necessària l’expedició 
d’algun diploma o certificat d’assistència a cursos 
de formació, jornades, seminaris, etc., cofinançats 
pel FEDER, han de portar el logotip FEDER 
(emblema de la Unió Europea amb la referència a la 
Unió Europea i al FEDER).
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6.2. Anuncis a la premsa i butlletins 
oficials

Els anuncis a la premsa i butlletins oficials, a més 
dels elements habituals, han d’incloure sempre 
el logotip FEDER juntament amb la identificació 
bàsica o departamental de la Generalitat de 
Catalunya. 

En totes les aplicacions dels anuncis de premsa i 
butlletins oficials que realitzen, els beneficiaris han 
de reconèixer el suport del FEDER a l’operació 
incloent-hi el logotip FEDER format dels elements 
següents, tal com s’indica en l’annex XII, secció 
2.2, punt 1, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i 
el capítol II, article 4 del Reglament d’execució (UE) 
núm. 821/2014: 

· L’emblema de la Unió, així com la referència a la 
Unió Europea. Aquest emblema ha de figurar en 
color sempre que sigui possible; pot utilitzar-se una 
versió monocroma únicament en casos justificats.
· La referència al FEDER: Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional. 

A banda, sempre que sigui possible al llarg de la 
redacció de l’anunci també es pot incorporar la 
referència al cofinançament comunitari. 

Cal tenir en compte també la normativa que 
estableix el Programa d’identificació visual pel que 
fa als anuncis a la premsa.

Sessions informatives sobre la 
convocatòria d’ajuts del Programa 
operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020, Projectes d’Especialització 
i Competitivitat Territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT 

Les persones interessades poden informar-se de l’oferta de cursos 
al web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
gencat.cat

Barcelona (25 de maig de 2016)
Diputació de Barcelona (Pati Manning)
Barcelona

Tarragona (31 de maig de 2016)
Diputació de Tarragona 
Aula de Formació del SAM
Tarragona

Girona (30 de maig de 2016)
Diputació de Girona (Casa de la Cultura)
Girona

Lleida (1 de juny de 2016)
Palau de la Diputació de Lleida
Lleida

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://identitatcorporativa.gencat.cat/
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6.3. Pàgines web

6.3.1 Obligacions dels agents facilitadors:

Els agents facilitadors, els departaments de la 
Generalitat de Catalunya encarregats de gestionar 
i difondre les convocatòries de projectes, tant a 
beneficiaris públics com privats, han de tenir a 
la seva pàgina web un apartat dedicat a fons 
europeus amb:
• una breu presentació de la política de cohesió de 

la Unió Europea i del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020 

• un recull de les oportunitats de finançament pels 
beneficiaris (convocatòries cofinançades amb 
FEDER, etc.) 

• altres informació d’interès (actes de difusió, etc.)

Per una altra banda, quan es tracti de beneficiaris 
privats, sempre que el beneficiari no pugui complir 
de forma estricta amb les seves obligacions 
detallades al punt 6.3.2, els agents facilitadors han 
de publicar en el seu apartat web el text següent:
Els beneficiaris següents (noms beneficiaris) han 
donat la seva conformitat amb el text següent:

 “Sóc coneixedor que aquesta actuació 
està cofinançada amb fons europeus i em 
comprometo a indicar-ho així sempre que hi 
hagi de fer referència, enfront de tercers o a 
la pròpia ciutadania. Per la importància que 
considero que tenen aquest tipus d’ajuts per 
a la nostra empresa, és per això que valoro 
molt positivament la contribució del FEDER, 
principal fons de la política de cohesió europea, 
per el que suposa d’impuls al nostre treball i, 
en conseqüència, al creixement econòmic i la 
creació d’ocupació de Catalunya i d’Espanya en 
el seu conjunt”.

Cal tenir en compte també la normativa que 
estableix el Programa d’identificació visual pel que 
fa a les pàgines web. 

Fons europeus a Catalunya

http://identitatcorporativa.gencat.cat/
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6.3.2 Obligacions dels beneficiaris

D’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 1, del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013 i el capítol 
II, article 4 del Reglament d’execució (UE) núm. 
821/2014, els beneficiaris ha de reconèixer el suport 
del FEDER a l’operació incloent el logotip FEDER, 
format dels elements següents, a la seva pàgina 
web:
• L’emblema de la Unió en color, així com la 

referència a la Unió Europea; aquests elements 
han de ser visibles en arribar a la pàgina web, 
en la superfície de visió d’un dispositiu digital, 
sense que l’usuari hagi de desplegar tota la 
pàgina;

• La referència al FEDER ha de figurar també de 
forma visible en el mateix lloc web. 

Per una altra banda, d’acord amb l’annex XII, 
secció 2.2, punt 1, del Reglament (UE) núm. 
1303/2013, durant la realització d’una operació, 
el beneficiari ha d’informar el públic del suport 
obtingut del FEDER a través de la seva pàgina 
web amb una breu descripció de l’operació 
cofinançada pel FEDER que ha de:
• ser proporcionada al nivell de suport prestat
• contenir els objectius i resultats de l’operació
• destacar el suport financer de la Unió, fent 

referència, per exemple, al cofinançament 
comunitari.  

Exemple de pàgina web de beneficiari:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
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Exemple d’apartat web d’agent facilitador:
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6.4. Xarxes socials

A les pàgines de les xarxes socials d’operacions 
cofinançades amb FEDER, els beneficiaris han 
d’esmentar la participació de la Unió Europea 
i aplicar l’annex XII, secció 2.2, punt 1, del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013 i el capítol 
II, article 4 del Reglament d’execució (UE) núm. 
821/2014 incloent-hi el logotip FEDER format dels 
elements següents:
• L’emblema de la Unió en color, així com la 

referència a la Unió Europea;
• La referència al FEDER. 

Cal tenir en compte també la normativa que 
estableix el Programa d’identificació visual  pel que 
fa a les xarxes socials.

Al Twitter, s’aconsella fer servir també l’etiqueta 
#fonsUECat

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://identitatcorporativa.gencat.cat/
https://twitter.com/hashtag/fonsUECat?src=hash


23Manual pràctic d’informació i comunicació de la Generalitat i el FEDER

6.5. Multimèdia

Els materials multimèdia (audiovisuals, DVD 
i vídeo, presentacions Power Point, etc.) han 
d’incloure sempre el logotip FEDER, juntament 
amb la identificació bàsica o departamental de la 
Generalitat de Catalunya. 

En tots els materials multimèdia que realitzen, els 
beneficiaris han de reconèixer el suport del FEDER 
a l’operació incloent-hi el logotip FEDER format 
dels elements següents, tal com s’indica en l’annex 
XII, secció 2.2, punt 1, del Reglament (UE) núm. 
1303/2013 i el capítol II, article 4 del Reglament 
d’execució (UE) núm. 821/2014: 

· L’emblema de la Unió, així com la referència a la 
Unió Europea. Aquest emblema ha de figurar en 
color sempre que sigui possible; pot utilitzar-se una 
versió monocroma únicament en casos justificats.
· La referència al FEDER: Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional.

En el cas dels suports multimèdia de mida petita, 
no cal posar la referència al FEDER.

Quan una mesura d’informació i comunicació 
promogui diverses operacions cofinançades per 
més d’un fons (FEDER, FSE, FEADER o FEMP), 
d’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 1, del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013, es pot substituir 
la referència al fons o als fons que donen suport a 
l’operació per la referència als fons EIE (Estructurals 
i d’Inversió Europeus). 

Cal tenir en compte també la normativa que 
estableix el Programa d’identificació visual pel que 
fa als materials multimèdia.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/reglament_general_2014-2020_1303_2013.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/
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6.6. Comunicació i premsa

Quan un òrgan executor, agent facilitador o 
beneficiari faci un acte d’inauguració, una 
presentació, un seminari, una roda de premsa, una 
nota de premsa, etc. ha d’esmentar en les seves 
declaracions el cofinançament dels fons de la Unió 
Europea. 

Tot el material que es generi d’aquests actes cal 
que incorpori el logotip FEDER (emblema de la Unió 
Europea amb la referència a la Unió Europea i al 
FEDER) d’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 
1, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i el capítol 
II, article 4 del Reglament d’execució (UE) núm. 
821/2014.

En el cas d’articles promocionals de mida petita, no 
cal posar la referència al FEDER.

Quan una mesura d’informació i comunicació 
promogui diverses operacions cofinançades per 
més d’un fons (FEDER, FSE, FEADER o FEMP), 
d’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 1, del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013, es pot substituir 
la referència al fons o als fons que donen suport a 
l’operació per la referència als fons EIE (Estructurals 
i d’Inversió Europeus). 

Cal tenir en compte també la normativa que 
estableix el Programa d’identificació visual pel que 
fa a l’apartat de comunicació i premsa.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/reglament_general_2014-2020_1303_2013.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/
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6.7. Senyalització d’espais interiors, 
exteriors i obres públiques

En totes les senyalitzacions d’espais interiors, 
exteriors i obres públiques, els beneficiaris han 
de reconèixer el suport del FEDER a l’operació 
incloent-hi el logotip FEDER format dels elements 
següents, tal com s’indica en l’annex XII, secció 
2.2, punt 1, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i 
el capítol II, article 4 del Reglament d’execució (UE) 
núm. 821/2014: 

· L’emblema de la Unió, així com la referència a la 
Unió Europea. Aquest emblema ha de figurar en 
color sempre que sigui possible; pot utilitzar-se una 
versió monocroma únicament en casos justificats.
· La referència al FEDER: Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional.

Quan una senyalització promogui diverses 
operacions cofinançades per més d’un fons 
(FEDER, FSE, FEADER o FEMP), d’acord amb 
l’annex XII, secció 2.2, punt 1, del Reglament (UE) 
núm. 1303/2013, es pot substituir la referència al 
fons o als fons que donen suport a l’operació per 
la referència als fons EIE (Estructurals i d’Inversió 
Europeus). 

6.7.1. En el cas d’operacions de compra 
d’un objecte físic, de finançament d’obres 
d’infraestructura o construcció que tingui una 
contribució pública superior a 500.000 €

- Cartell temporal durant l’execució de l’operació

D’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 4, 
del Reglament (UE) núm. 1303/2013, durant 
l’execució de tota operació de finançament d’obres 
d’infraestructura o construcció que tingui una 
contribució pública total superior a 500.000 €, el 
beneficiari ha de col·locar un cartell temporal de 
grandària significativa en un lloc ben visible per al 
públic. 

- Cartell o placa permanent al finalitzar l’operació

D’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 5, del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013, el beneficiari ha 
de col·locar un cartell o placa permanent de 
grandària significativa en un lloc ben visible pel 
públic en un termini de tres mesos a partir de 
la finalització d’una operació que reuneixi les 
característiques següents: 
• la contribució pública total a l’operació supera els 

500.000 €,
• l’operació consisteix en la compra d’un objecte 

físic, en el finançament d’una infraestructura o en 
treballs de construcció.

6.7.2. En el cas d’operacions no considerades en el 
punt 6.7.1.

- Cartell A3 durant l’execució de l’operació

D’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 2, del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013, durant la 
realització de l’operació, el beneficiari ha d’informar 
el públic del suport FEDER obtingut col·locant com 
a mínim un cartell amb informació sobre el projecte 
(d’una mida mínima A3), que esmenti l’ajuda 
financera de la Unió. Aquest cartell s’ha de col·locar 
en un lloc ben visible per al públic, per exemple, a 
l’entrada d’un edifici. 

6.7.3 Característiques tècniques de la placa 
permanent i dels cartells publicitaris temporals o 
permanents

La placa permanent i els cartells temporals o 
permanents han d’incloure els elements següents 
d’acord amb el capítol II, article 5, del Reglament 
d’execució (UE) núm. 821/2014:
• el nom de l’operació;
• l’objectiu principal de l’operació seguint les 

pautes establides a l’Estratègia de comunicació*;
• el logotip FEDER (emblema de la Unió Europea 

amb la referència a la Unió Europea i al FEDER) 

Aquests 3 elements han d’ocupar almenys el 25 
% del cartell o de la placa.

* Perquè l’objectiu quedi molt clar per a la 
ciutadania, s’ha de lligar l’objectiu principal 
de l’operació a l’objectiu temàtic on 
s’emmarca, però simplificant el nom de l’OT. 
Així, segons l’OT on s’emmarca l’operació, 
s’ha de posar l’objectiu següent: 

• OT 1: Promoure el desenvolupament 
tecnològic, la innovació i una investigació de 
qualitat

• OT 2: Garantir un millor ús de les tecnologies 
d’informació

• OT 3: Aconseguir un teixit empresarial més 
competitiu

• OT 4: Aconseguir una economia més neta i 
sostenible

• OT 6: Contribuir a la conservació del medi 
ambient i el patrimoni cultural

Cal tenir en compte també la normativa que 
estableix el Programa d’identificació visual pel que 
fa a l’apartat de senyalització d’espais interiors, 
d’exteriors i d’obres públiques.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/reglament_general_2014-2020_1303_2013.pdf
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/reglament_general_2014-2020_1303_2013.pdf
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/reglament_general_2014-2020_1303_2013.pdf
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/reglament_general_2014-2020_1303_2013.pdf
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/reglament_general_2014-2020_1303_2013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Estrategia-de-Comunicacion-PO-FEDER-Catalunya-2014-2020_v2.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/
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Exemples de cartell temporal durant l’execució de l’operació - Senyalitzacions d’obres públiques

Les característiques tècniques d’aquest cartell han de seguir la normativa que estableix l’apartat 6.7.3 a 
més de la que estableix el Programa d’identificació visual pel que fa a l’apartat de senyalització d’obres 
públiques. 

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

Nom de 
l’operació

Objectiu principal 
de l’operació

25%

25%

Cost de la trucada: segons operadora.

Identificació de 
l’òrgan beneficiari

http://identitatcorporativa.gencat.cat/
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Exemples de cartell temporal durant l’execució de l’operació - cartell A3 amb informació del projecte

Les característiques tècniques d’aquest cartell han de seguir la normativa que s’estableix a l’apartat 6.7.3 
amb una mida mínima de 297 x 420 mm (A3).

Aquesta és la informació bàsica que ha 
de portar el cartell (en format vertical o 
horitzontal). Es pot afegir més informació 
sobre el projecte com ara la pàgina web, 
una descripció més extensa, etc. amb un 
disseny propi.

Identificació de 
l’òrgan beneficiari

Nom de l’operació

Objectiu principal de l’operació

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus 
de Desenvolupament Regional de la Unió Europea 

en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 amb un ajut de XX €

 
 

  
 

 

Nom de l’operació
Objectiu principal de l’operació

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional 
de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER 

de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de XX €

Identificació de 
l’òrgan beneficiari
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Aquest equip ha estat cofinançat en un XX % 
pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

de la Unió Europea en el marc del Programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

Exemples de cartell o placa permanent en finalitzar l’operació

Les característiques tècniques d’aquesta placa han de seguir la normativa que estableix l’apartat de 6.7.3 
amb una mida de com a mínim 250 x 250 mm. En el cas que es necessiti una mida més gran per qüestions 
de visibilitat la mida pot ser de 458 x 458 mm, mantenint les mateixes proporcions que apareixen a 
l’exemple gràfic.

1. Quan el centre beneficiari pertanyi a un departament, organisme autònom o empresa pública de la 
Generalitat, la placa sempre ha de portar la identificació bàsica o departamental, o bé l’harmonització 
d’aquesta identificació amb la imatge pròpia, a més del logotip del FEDER.

2. Quan el beneficiari no estigui vinculat amb la Generalitat, la placa ha de portar la imatge pròpia, a 
més de la identificació bàsica o departamental de la Generalitat i del logotip del FEDER.

Nom de l’operació

Objectiu principal de l’operació

25%

25%

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

Identificació de 
l’òrgan beneficiari

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

25%

25%

Nom de l’operació

Objectiu principal de l’operació

Identificació de 
l’òrgan beneficiari

Exemples d’adhesius per a objectes físics amb cofinançament del FEDER 

Quan sigui convenient, es pot posar adhesius sobre els objectes físics. Aquests adhesius han de tenir una 
mida de 100 x 40 mm o proporcional. 



30Manual pràctic d’informació i comunicació de la Generalitat i el FEDER

7. Normativa de referència

El Reglament (UE) núm. 1303/2013 del 17 de 
desembre de 2013, pel qual s’estableixen les 
disposicions comunes relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, 
al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola 
de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen les 
disposicions generals relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, 
al Fons de Cohesió, i al Fons Europeu Marítim i de 
la Pesca, i deroga el Reglament (CE) núm. 1083 
/ 2006 del Consell. Les disposicions relatives a la 
informació i comunicació es recullen en els articles 
115-117 i a l’annex XII d’aquest reglament.

El Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014 
de la Comissió del 28 de juliol de 2014, pel 
qual s’estableixen disposicions d’aplicació del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell pel que fa al capítol II 
les característiques tècniques de les mesures 
d’informació i comunicació de les operacions.

L’Estratègia de comunicació del Programa operatiu 
FEDER 2014-2020 de Catalunya.

El Programa d’Identificació Visual de la Generalitat 
de Catalunya.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Estrategia-de-Comunicacion-PO-FEDER-Catalunya-2014-2020_v2.pdf
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Estrategia-de-Comunicacion-PO-FEDER-Catalunya-2014-2020_v2.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/
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8. Annex: l’emblema de la Unió Europea

Descripció simbòlica
El logotip té sempre dotze estrelles formant un 
cercle que representa la unió dels pobles d’Europa. 
El nombre d’estrelles és invariable, ja que no hi ha 
cap relació entre el nombre de països de la Unió 
Europea i la quantitat d’estrelles. El número dotze és 
el símbol de la perfecció i la unitat.

Descripció heràldica
Sobre fons blau, un cercle format per dotze estrelles 
daurades de cinc puntes que no es toquen entre 
elles.

Per a més informació consulteu la pàgina web:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm

El logotip
L’emblema està constituït 
per un rectangle blau; 
la longitud de bandera 
equival a una vegada i 
mitja la seva alçada.
Les dotze estrelles 
daurades formen un cercle 
imaginari on el centre 
correspon a la intersecció 
de les diagonals del 
rectangle.
Totes les estrelles són 
verticals, és a dir, amb
una punta cap amunt i les 
altres dues recolzant-se en 
una línia imaginaria.

Cromatisme
Groc Pantone Yellow
sobre fons blau Pantone 
Reflex Blue.
Quadricromia:
Groc: C:0, M:0, Y:100, K:0;
Blau: C:100, M:80, Y:0, K:0.
A la paleta web, el 
Pantone  Process Yellow 
correspon al 
color RGB: 255/204/0  
(hexadecimal: FFCC00) 
i el  Pantone Reflex Blue, 
al color RGB: 0/0/153 
(hexadecimal: 000099).

Cromatisme a una tinta
Si s’utilitza el negre, s’ha 
d’emmarcar el rectangle 
amb un filet negre i s’han 
de posar les estrelles en 
negre sobre fons blanc.
Si es fa servir el blau, 
s’han de posar les 
estrelles amb blanc sobre 
el color blau Pantone 
Reflex Blue.

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm
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Annex: l’emblema de la Unió Europea

El logotip s’ha de reproduir preferentment sobre 
fons blanc. Cal evitar fons de diversos colors, 
especialment els que no combinen bé amb el blau. 
Quan no es pugui evitar un fons de color, s’ha de 
delimitar el rectangle del logotip amb un marc blanc 
de gruix equivalent a 1/25 de l’alçada del rectangle.

Per a més informació consulteu la web:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm

Reproducció sobre fons 
de color

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm
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Annex: l’emblema de la Unió Europea

Amb certa freqüència es representa el logotip al 
revés. Aquest error es pot evitar tenint en compte 
les puntes de les estrelles, ja que cap estrella pot 
tenir mai dues puntes cap amunt. Un altre error 
comú és canviar l’orientació de les estrelles.

Per a més informació consulteu la web:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm

Disposició de les 
estrelles

Orientació de les puntes 
de les estrelles

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm
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Annex: el logotip de la Unió Europea

El capítol II del Reglament d’execució (UE) núm. 
821/2014 explícita les característiques tècniques 
de les mesures d’informació i comunicació de les 
operacions i instruccions per a crear el logotip de 
la Unió Europea, juntament amb la definició dels 
colors estàndards. 

Així, s’aconsella utilitzar la tipografia de la família 
arial per als diferents nivells d’informació, i en caixa 
alta i baixa. Es recomana l’ús de la caixa del text 
a l’esquerra. Els cossos del text varien segons el 
nombre de línies que ocupi el text dels diferents 
nivells. 

Per a més informació consulteu les pàgines web: 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_
es.htm, http://publications.europa.eu/code/es/es-
000300.htm i http://ec.europa.eu/regional_policy/es/
information/logos/ 
 
L’emblema de la Unió ha de figurar en color quan 
s’utilitza en una pàgina web. En tots els altres 
mitjans de comunicació, el color s’ha d’utilitzar 
sempre que sigui possible; pot utilitzar-se una 
versió monocroma únicament en casos justificats. 

1 nivell

Disposició de caixa a 
l’esquerra 
Helvetica Bold.
Composició de caixa a 
l’esquerra.
Logotip disposat en
dues línies i alineat per 
les caixes altes superiors. 
Interlineat cos sobre cos. 
Caixa alta i baixa.

Disposició de caixa a la 
dreta
Helvetica Bold. 
Composició de caixa a 
la dreta.
Logotip disposat en
dues línies i alineat per 
les caixes altes superiors. 
Interlineat cos sobre cos. 
Caixa alta i baixa.

Disposició de caixa 
centrada 
Helvetica Bold.
Composició de caixa 
centrada.
Caixa alta i baixa.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm, http://publications.europa.eu/code/es/es-000300.htm i http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/logos/ 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm, http://publications.europa.eu/code/es/es-000300.htm i http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/logos/ 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm, http://publications.europa.eu/code/es/es-000300.htm i http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/logos/ 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm, http://publications.europa.eu/code/es/es-000300.htm i http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/logos/ 
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2 nivells

Annex: el logotip del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
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Annex: harmonitzacions

Quan la identificació bàsica o departamental de 
la Generalitat i el logotip de la Unió o del FEDER 
apareguin conjuntament en un suport gràfic, cal 
que s’estableixi una proporcionalitat entre els dos 
logotips. En tot cas, el logotip de la Unió o del 
FEDER té com a mínim la mateixa mida, mesurat en 
alçada i amplada, que el major dels altres logotips 
segons el capítol II, article 4, punt 2, del Reglament 
d’execució (UE) núm. 821/2014.

Aquests exemples mostren les proporcions 
establertes per a l’alçada del senyal i el símbol 
del emblema de la Unió Europea. Les diferents 
disposicions es poden determinar segons el que 
convingui en cada cas, en funció del disseny, 
les alineacions i els espais. També es poden 
harmonitzar d’acord amb els cossos tipogràfics 
dels logotips.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
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