
 

 

 
 
 
 
 

INDICACIONS PER A LA CORRECTA DIFUSIÓ DE LES ACTUACIONS QUE 
ES PORTEN A TERME AMB EL FINANÇAMENT O COFINANÇAMENT DE 
FONS EUROPEUS. PERÍODE 2021-2027 

 

 
La Unió Europea (UE) compta amb nombrosos programes de finançament que donen suport a 
projectes i iniciatives en diversos àmbits a la UE i fora d'aquesta. 

 
Tots els beneficiaris, autoritats de gestió i socis executants del finançament de la UE han 
d'utilitzar l'emblema europeu en les comunicacions a tall de reconeixement del suport rebut en el 
marc dels programes de la UE, així com per contribuir a la visibilitat de la UE. UE sobre el terreny. 

 
Els beneficiaris de finançament de la UE tenen la responsabilitat general de comunicar i 
augmentar la visibilitat de la UE. És obligatori exhibir de manera correcta i en un lloc destacat 
l’emblema europeu en combinació amb la referència al suport rebut de la UE (finançament o 
cofinançament.) 

 
Aquestes indicacions estan destinades als beneficiaris de subvencions amb el finançament de la 
UE i a terceres parts que facin comunicacions sobre els programes de la UE. 

 
Les indicacions, que són de compliment obligat, s’hauran de tenir en compte en totes les 
publicacions institucionals i, en especial, en els fulletons, memòries, notes informatives, pàgines 
web, anuncis en premsa, TV, ràdio, notes de premsa, invitacions, presentacions, etc. 

 
La imatge de la UE anirà harmonitzada amb la imatge corporativa dels beneficiaris. Els logotips, 
marca o imatge gràfica amb què s’harmonitzi la identificació de la UE en els termes que 
s’exposen a continuació, han de ser de la mateixa mida, mantenint les proporcions entre tots 
ells. 

 
Aquest document conté informació sobre: 

 
1. Identificació dels programes operatius en el context europeu 2021-2027 

 
2. Identificació del projecte Iter Mobility del SOC en el marc del programa europeu ERASMUS+ 

 
3. Identificació de les actuacions que es portin a terme en el marc del Fons Europeu d’Adaptació a 
la Globalització –FEAG- 

4. Orientacions generals per a la difusió de les actuacions finançades per fons europeus 2021- 
2027 

 
 

1. IDENTIFICACIÓ DELS PROGRAMES OPERATIUS EN EL CONTEXT EUROPEU 2021- 
2027   

 
 

Mentre no es publiquin els Programes operatius per al període de referència, on es recollirà, 
entre d’altres, un apartat per a la comunicació dels programes finançats per la UE, es faran servir 
aquestes indicacions basades en els Reglaments UE i en la guia publicada per la UE per a l’ús 
de l’emblema al període 2021-2027.  
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L’article 50 del Reglament UE 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell1 estableix les 
responsabilitats dels beneficiaris i també recull la possible sanció per l’incompliment d’aquestes 
responsabilitats2. 

A l’annex IX de l’esmentat Reglament UE 2021/1060, recull com ha de ser la comunicació i la 
visibilitat d’aquests fons. 

Les actuacions que es realitzin a càrrec del nou programa operatiu, i mentre no hi hagi altres 
indicacions, aniran identificades amb la bandera de la UE i el literal “Cofinançat per la Unió 
Europea”, es podrà fer servir qualsevol identificació de les que es recullen a continuació, en funció 
de l’harmonia que hagin de tenir amb altres identificacions. Pel que fa al SOC, es farà servir, 
prioritàriament la identificació de la bandera amb el literal a la dreta, per guardar l’harmonització 
que es recull al Manual d’identificació visual corporativa. 

Aquesta identificació es pot descarregar des de l’apartat Recursos gràfic, logotips, emblemes i  
senyals: Fons Europeus. 

 
 

 
 

2. IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE ITER MOBILITY DEL SOC EN EL MARC DEL 
PROGRAMA EUROPEU ERASMUS+   

 
Els projectes que es realitzin en el marc del programa europeu ERASMUS+ estan cofinançats, 
és per això que la identificació que s’ha de fer servir és la de la bandera de la UE amb les paraules 
“Cofinançat per la Unió Europea”. La identificació es farà servir juntament amb la imatge 
corporativa del SOC i en els termes que indica el Manual d’identificació visual corporativa per a 
l’ús de la imatge corporativa i el FSE o altres fons de finançament, a pàgines web, així com en 

 
 

 

1 REGLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, 
de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de 
Visados 
2 Article 50: 
1. Els beneficiaris i els organismes que executen els instruments financers reconeixen l'ajuda dels Fons a l'operació, inclosos 

els recursos reutilitzats de conformitat amb l'article 62, i per això: 
a) al lloc web oficial del beneficiari, quan aquest lloc web existeixi, i als seus comptes als mitjans socials faran una breu 
descripció de l'operació, de manera proporcionada en relació amb el nivell de l'ajuda, amb els seus objectius i resultats, i 
destaquen l'ajuda financera de la Unió; 
b) han de proporcionar una declaració que destaqui l'ajuda de la Unió de manera visible en documents i materials de 
comunicació relacionats amb l'execució de l'operació, destinats al públic o als participants; 
.../... 
d) per a les operacions que no s'incloguin a la lletra c) , exhibiran en un lloc ben visible per al públic almenys un cartell de 
mida mínima A3 o una pantalla electrònica equivalent amb informació sobre l'operació on es destaqui l'ajuda dels Fons ; 
.../... 
3. Quan el beneficiari no compleixi les seves obligacions que preveu l'article 47 o els apartats 1 i 2 d'aquest article, i si no 
s'han adoptat mesures correctores, l'autoritat de gestió aplicarà mesures, tenint en compte el principi de proporcionalitat, i 
cancel·larà fins a un màxim del 3% de l'ajuda dels Fons a l'operació de què es tracti. 
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qualsevol altre tipus de publicació (amb suport físic o electrònic) i d’estudis elaborats amb 
finançament del programa europeu ERASMUS+. 

 
 

 Identificació gràfica: 

Es farà servir una de les dues identificacions3, segons el tipus d’harmonització que es necessiti 
en funció de la imatge corporativa a combinar. Per a la identificació amb el SOC, es farà servir la 
bandera de la UE amb el text lateral (en la versió catalana), tal com es descriu al Manual  
d’identificació visual corporativa. 

 
 
 
 

 
 
 

Cal tenir en compte la guia publicada per la UE per a l’ús de l’emblema al període 2021-2027.  
 
 

 Clàusula d’exempció de responsabilitat: 

A més de la utilització d’identificació oficial per a beneficiaris del programa Erasmus+ 2021-2027, 
a pàgines web, així com en qualsevol mena de publicació i estudis elaborats amb finançament 
del programa Erasmus+ de la Unió Europea, s'haurà de posar la següent frase: 

 
 

 El projecte Iter Mobility està impulsat pel SOC i cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió  
 Europea. El contingut de (aquesta nota de premsa/comunicat/publicació/etc.) és 
 responsabilitat exclusiva dels membres del consorci que formen part del projecte Iter Mobility, 
 i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació 
 (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.  

 
 Identificació xarxes socials: 

En la mesura que sigui possible, es farà servir la identificació descrita, si això no fos possible, 
s’haurà de posar en el text del post, un emblema UE adaptat a la mida dels emojis que es fan 
servir habitualment en xarxes. A més dels que identifiquen al SOC, s’han de posar els següents 
hashtags: 

 
 

#FinancatUE 

#FonsUECat 

#ErasmusIter 

#IterMobilitySOC 
 
 

 

 

3 Aquests recursos es troben en format per descarregar en l’apartat Recursos gràfics, logotips, emblemes i senyals: Fons 
Europeus 
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Més informació a la guia amb la normativa sobre el reconeixement dels projectes subvencionats 
per a Erasmus+ . 

 

 

 
 

3. IDENTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS QUE ES DESENVOLUPIN EN EL MARC DEL 
FONS EUROPEU D’ADAPTACIÓ A LA GLOBALITZACIÓ PER A TREBALLADORS 
ACOMIADATS (FEAG) 

 

 

El Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització per a Treballadors Acomiadats (FEAG) és un 
instrument especial de la UE per expressar la solidaritat de la UE amb les persones treballadores 
per compte d'altri o per compte propi que han perdut el lloc de treball a conseqüència de 
reestructuracions, i ajudar-les a trobar una nova ocupació. 

 
El FEAG contribueix a la creació d'una economia europea més dinàmica i competitiva millorant les 
capacitats i l'ocupabilitat de les persones acomiadades, per ajudar-los a trobar una feina millor. Així 
mateix, ajuda a les persones demandants d’ocupació poc qualificades i desafavorides a fer front a 
nous reptes al mercat laboral. 

 
El SOC està portant a terme un seguit d’actuacions dins d’aquest fons per afavorir i ajudar a la 
recol·locació i millora laboral de les persones treballadores que hagin perdut la seva feina a 
conseqüència dels acomiadaments que es van produir a les empreses que operen a la indústria 
auxiliar de l’automoció de Catalunya i, més concretament, als acomiadaments realitzats entre l’1 
de juliol de 2020 i el 19 de gener de 2022 a Catalunya, principalment a les comarques del 
Barcelonès, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. 

 
 

 Identificació gràfica: 
 

L’article 12 del REGLAMENTO (UE) 2021/691 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 28 de abril de 2021 relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores 
Despedidos (FEAG) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1309/2013,                    
assenyala que els Estats membres hauran de fer esment del finançament de la Unió, vetllaran per la 
seva visibilitat i posaran en relleu el valor afegit de la intervenció de la UE, facilitant informació 
coherent, eficaç i dirigida als beneficiaris, a les autoritats locals i regionals, als interlocutors socials, 
als mitjans de comunicació i al públic en general. 

 
La imatge gràfica que es farà servir, pel que fa a la identificació de la Unió Europea4, serà la que 
es recull a continuació, en la seva versió catalana. 

 
 

 
 

Juntament amb el recurs gràfic que identifica al Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització. 
 
 

 
 
 

 

 

4 L’ús de l’emblema europeu en el context dels programes de la UE 2021-2027 
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Aquesta identificació es pot descarregar des de l’apartat:  
Recursos gràfics, logotips, emblemes i senyals 
 

 

Quan totes les persones treballadores facin servir la mateixa ubicació per a la realització de les 
mesures realitzades amb el cofinançament d’aquest fons, cal posar un cartell mida Din A-3. 

 

  
 
 

Si és possible, s'hauria d'informar cada treballador. Tota la informació, com ara textos, fulletons o 
cartells, ha de contenir la identificació de la UE en els termes descrits. És important esmentar l’ajuda 
del FEAG al lloc web pertinent5. 

 
 

4.-ORIENTACIONS GENERALS PER A LA DIFUSIÓ DE LES ACTUACIONS FINANÇADES 
PER FONS EUROPEUS6 (2021-2027) 

 

 
 

Totes les actuacions i programes que es realitzin amb el finançament o cofinançament de fons 
provinents de la UE han d’estar correctament identificats, amb independència del format que es 
faci servir. 

Per als programes que es desenvolupin amb finançament o cofinançament de la UE durant el 
període 2021-2027 s’ha de tenir en compte que l'emblema europeu és la marca visual més 
important que es fa servir per reconèixer l'origen i garantir la visibilitat del finançament de la UE. 
A banda de l'emblema, no es podrà utilitzar cap altra identitat visual ni logotip per destacar el 
suport de la UE. 

 

 L'ús de l'emblema europeu. 
 

• Llevat que s'acordi el contrari amb l'autoritat atorgant, les activitats de comunicació dels 
beneficiaris relacionades amb l'acció (incloses les relacions amb els mitjans de comunicació, 
conferències, seminaris i material informatiu —com ara fullets, cartells, presentacions, etc.— , en 
format electrònic a través dels mitjans de comunicació tradicionals o de les xarxes socials), així 
com qualsevol infraestructura, equip, vehicle, subministrament o resultat important finançat amb 
la subvenció hauran de reconèixer el suport de la UE i mostrar la bandera europea (emblema) i 
la declaració de finançament (traduïda a les llengües locals, quan correspongui). 

“Lloc destacat” amb relació a l’emblema europeu, vol dir que els beneficiaris del finançament de 
la UE tenen l'obligació de garantir que l'emblema europeu es veu amb facilitat en un context 

 
 

 

5 Cal tenir en compte el que recull l’apartat 10 de les preguntes freqüents i recordar que mitjançant 
visites d'auditoria es comprovarà si s'ha donat a conèixer adequadament l’ajut del FEAG. 
6 Són d’aplicació per a tots els programes realitzats amb fons europeus 2021-2027. 
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determinat. Aquest context pot variar i dependrà de molts factors. Cal fer especial esment, per 
exemple, a la mida, la ubicació, el color i la qualitat de l'emblema, sempre amb relació al context 
concret. 

Els beneficiaris del finançament de la UE han de poder demostrar i explicar com garanteixen la 
rellevància de l'emblema europeu i la declaració de finançament que l'acompanya a totes les 
etapes d'un programa, projecte o associació. 

- L'emblema europeu no s'ha de modificar ni combinar amb cap altre element gràfic o text. 

Si s'exhibeixen altres logotips al costat de l'emblema europeu, aquest ha de tenir com a mínim la 
mateixa mida que el més gran dels altres logotips. A banda de l'emblema europeu, no es pot 
utilitzar cap altra identitat visual ni logotip per destacar el suport de la Unió. 

 
 

 Característiques tècniques de la identificació de la Unió Europea 
 

• La declaració «Finançat per la Unió Europea» o «Cofinançat per la Unió Europea» sempre ha 
d'aparèixer sense abreujar i al costat de l'emblema. La declaració s'ha de traduir a les llengües 
locals quan correspongui. 

• La família tipogràfica que cal utilitzar juntament amb l'emblema europeu ha de ser senzill i de 
fàcil lectura. 

Les famílies tipogràfiques són Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu i 
Verdana. 

• No s'autoritza l'ús de subratllats ni altres efectes. 

• En relació amb l'emblema europeu, el text s'ha de disposar de manera que no interfereixi de 
cap manera amb l'emblema. La ubicació de la declaració de finançament en relació amb 
l'emblema europeu es descriu a les presents orientacions. 

• El color de les lletres ha de ser Reflex Blue (el mateix blau de la bandera de la UE), blanc o 
negre, en funció del fons. 

• El cos del tipus de lletra utilitzat ha de ser proporcional a la mida de l'emblema. 

• S'ha de garantir un contrast suficient entre l'emblema europeu i el fons. Quan no sigui possible 
evitar un fons de color, s'ha de disposar una vora de color blanc al voltant de la bandera, amb un 
gruix equivalent a 1/25 de l’alçada del rectangle. 

• Quan diverses operacions tinguin lloc al mateix emplaçament i estiguin recolzades pel mateix 
o per diferents instruments de finançament, o quan es proporcioni finançament addicional per a 
la mateixa operació en una data posterior, només s'ha d'exhibir una placa o cartell. 
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La combinació de l’emblema de la UE amb les declaracions de cofinançament i finançament, 

 

 

s’ha de consultar al web de la UE:7 

 
 

 Difusió a través de xarxes socials 
 

En la mesura que sigui possible, es farà servir la identificació descrita, si això no fos possible, 
s’haurà de posar en el text del post, un emblema UE adaptat a la mida dels emojis que es fan 
servir habitualment en xarxes. A més es posaran els següents hashtags: 

#FinancatUE 

#FonsUECat 
 
 
 
 

Nota: A l’apartat d’imatge corporativa del web del SOC: “Recursos gràfics, logotips, emblemes i 
senyals”, es troben les diferents identificacions gràfiques: 

 
 

Actuacions Externes 

Secretaria Tècnica 

 

Barcelona, març de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7 A la guia, es troben les especificacions tècniques que ha de tenir l’emblema així com d’altra informació relacionada. 
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