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1. INTRODUCCIÓ 

La política de cohesió és l’instrument d’inversió més important de la Unió Europea per 

aconseguir els objectius de l’Estratègia Europa 2020. Per tant, la informació i la 

comunicació dels objectius, de les oportunitats de finançament i dels resultats dels 

programes i projectes de la política de cohesió són una tasca essencial per a les autoritats 

de gestió i els beneficiaris dels estats membres. 

El Programa operatiu del Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020 disposa d’un 

pressupost de 304,7 MEUR d’ajuda comunitària per implementar les seves accions, fet que 

suposa una inversió de 609,4 MEUR, ja que aquestes accions tenen una taxa de 

cofinançament del 50%. 

El Programa pretén fer front als principals reptes de Catalunya en termes d’ocupació, 

formació i igualtat d’oportunitats com són: la lluita contra les altes taxes d’atur, sobretot 

d’alguns col·lectius com el de les persones aturades de llarga durada, les persones més 

grans de 45 anys, les persones desocupades de baixa qualificació, les persones amb 

discapacitat o les persones en situació o risc d’exclusió social; la promoció de 

l’emprenedoria; la disminució de les bretxes de gènere en el mercat de treball; la reducció 

de les creixents taxes de pobresa, i la inversió en la formació permanent i la formació 

professional; tot això dins d’un context de modernització del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya (SOC). 

La importància de les accions desenvolupades en la superació d’aquests reptes és 

indiscutible i per això cal que la ciutadania en general i els beneficiaris potencials en 

particular coneguin les possibilitats que el Programa els ofereix i la contribució que fa a la 

cohesió econòmica i social de Catalunya. 

En el període actual de programació 2014-2020, la Comissió Europea ha considerat també 

prioritari augmentar la visibilitat de la política regional comunitària i la conscienciació dels 

beneficiaris sobre el paper que exerceix. 

El Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 

desembre, estableix, al seu article 115.1, que els estats membres i les autoritats de gestió 

són responsables, entre d’altres: 

 d’elaborar estratègies de comunicació; 

 d’informar els beneficiaris potencials sobre les oportunitats de finançament d’acord 

amb els programes operatius; 
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 de donar a conèixer als ciutadans de la Unió Europea el paper i els èxits de la 

política de cohesió i dels fons per mitjà d’accions d’informació i comunicació sobre 

els resultats i l’impacte dels programes i les operacions. 

D’acord amb l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013, l’Estratègia de comunicació 

ha d’incloure els elements següents: 

a) una descripció de l’enfocament adoptat, amb inclusió de les principals mesures 

d’informació i comunicació destinades als beneficiaris potencials, els beneficiaris, i 

el públic en general; 

b) una descripció dels materials que s’hi posaran a disposició en formats accessibles 

per a les persones amb discapacitat; 

c) una descripció de la manera en què s’ajudarà els beneficiaris en les seves activitats 

de comunicació; 

d) el pressupost indicatiu de la execució de l’Estratègia; 

e) una descripció dels organismes administratius, amb els seus recursos de personal, 

responsables de l’execució de les mesures d’informació i comunicació; 

f) les disposicions relatives a les mesures d’informació i comunicació dutes a terme 

pel beneficiari durant la fase de realització de les operacions amb inclusió del lloc 

web on poden trobar-se les dades; 

g) una indicació de la manera com s’avaluaran les mesures d’informació previstes pel 

que fa a la visibilitat i difusió de la política, els programes operatius i les operacions, 

així com del paper acomplert pels fons i la Unió Europea; 

h) una descripció de la utilització dels principals resultats del Programa operatiu 

anterior; 

i) una actualització anual en què s’exposin les activitats d’informació i comunicació 

que es duran a terme l’any següent. 

Les estratègies de comunicació es poden elaborar per a un únic fons o abastar-ne diversos 

(estratègies de comunicació de fons diversos), incloent-hi en una única estratègia de 

comunicació les activitats de comunicació del FEDER i l’FSE. 

A Catalunya, la Comunitat Autònoma ha optat per elaborar estratègies separades i el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya, com a organisme intermedi del Programa operatiu de 

l’FSE 2014-2020, ha realitzat aquesta Estratègia de comunicació, on s’inclouen les 

directrius en matèria d’informació i publicitat que es duran a terme durant l’execució del 

Programa. 

  

L’Estratègia es compon de set capítols i dos annexos: 
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 Capítol 1. Introducció  

 Capítol 2. Situació inicial 

 Capítol 3. Abast i contingut de l’Estratègia de comunicació 

 Capítol 4. Organismes responsables en matèria d’informació i publicitat 

 Capítol 5. Pressupost indicatiu 

 Capítol 6. Sistema de seguiment de l’Estratègia de comunicació 

 Capítol 7. Avaluació de l’Estratègia de comunicació 

 Annex I. Annex d’indicadors 

 Annex II. Consells per a l’execució de les mesures d’informació i publicitat 
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2 SITUACIÓ INICIAL 

Les mesures d’informació i publicitat desenvolupades en el període 2007-2013 i els 

resultats obtinguts amb aquestes mesures contribueixen a definir l’Estratègia de 

comunicació per a aquest nou període de programació. A continuació s’inclou un resum del 

Pla de comunicació del PO FSE 2007-2013 i de les avaluacions intermèdia i final del Pla, 

així com les principals lliçons apreses. 

 

a. Pla de comunicació del Programa operatiu de l’FSE 2007-2013 

L’objectiu general del Pla de comunicació del Programa operatiu de l’FSE 2007-2013 era 

informar i publicitar les actuacions desenvolupades en el marc del Programa operatiu, 

donant a conèixer la participació comunitària a través del Fons Social Europeu. 

Amb això es pretenia aconseguir més visibilitat del Fons Social Europeu, del Programa 

operatiu de Catalunya i del paper que la Unió Europea exerceix a favor del 

desenvolupament econòmic i el benestar social de Catalunya. Aquesta major visibilitat 

havia de servir per apropar el Programa operatiu a tots els actors regionals, de manera que 

comptessin amb una informació clara i precisa sobre els aspectes del Programa que els 

interessava. Tant els òrgans gestors com els beneficiaris i destinataris (i els que 

potencialment puguin ser-ho) i tota la ciutadania, havien de conèixer l’existència del 

Programa operatiu de manera que poguessin accedir a les oportunitats que el Programa 

els oferia i alhora poguessin mantenir-se informats dels resultats de la implementació del 

Programa. Aquest objectiu general es desdoblava en dos objectius estratègics i quatre 

objectius específics: 
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Objectiu general: Informar de les actuacions desplegades en el marc del Programa operatiu, i donar-

ne publicitat fent conèixer la participació comunitària a través del Fons Social Europeu 

Objectiu estratègic 1: Conscienciar la 

ciutadania de la tasca que realitza la 

Unió Europea a través del Programa 

operatiu i de la manera com aquesta 

tasca repercuteix en el volum i la 

qualitat de l’ocupació regional. 

Objectiu específic 1.1: Transmetre a través dels mitjans de comunicació i 

altres canals de divulgació que es considerin oportuns els aspectes 

significatius de la implementació i l’execució del PO de l’FSE.  

 

Objectiu específic 1.2: Donar a conèixer a la ciutadania l’impacte en el volum 

i qualitat de l’ocupació a Catalunya que s’hagin d’imputar en part o totalment 

a l’FSE.  

Objectiu estratègic 2: Garantir la 

transparència en l’execució del 

Programa operatiu i estendre a més 

agents la participació de les accions. 

Objectiu específic 2.1: Assegurar que els òrgans gestors disposen de la 

informació necessària en matèria d’informació i publicitat i són capaços de 

transmetre-la als beneficiaris potencials i reals de les ajudes.  

 

Objectiu específic 2.2: Assegurar que els beneficiaris reals de les ajudes 

donen compliment a les normes comunitàries en matèria d’informació i 

publicitat. 

  El primer d’aquests objectius estratègics estava orientat a difondre la contribució 

comunitària a través del Fons Social Europeu a l’increment de l’ocupació regional, a la 

millora de la qualitat d’aquesta ocupació i a la convergència de Catalunya amb la resta de 

regions europees, sobretot en termes de benestar social. 

El segon d’aquests objectius estratègics se centrava a garantir que les intervencions 

realitzades arribessin al màxim nombre possible d’agents i es desenvolupessin de manera 

eficaç i eficient. Aquest objectiu es dirigia a facilitar als òrgans gestors, beneficiaris i 

destinataris (reals i potencials) la informació que necessitaven per al bon funcionament del 

Programa. 

El Pla de comunicació preveia una sèrie de mesures en funció dels objectius estratègics 

que s’hi definien i agrupades en cinc blocs: 
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b.Execució de les mesures del Pla de comunicació del PO FSE 2007-2013 

Les mesures plantejades pel Pla per a la consecució d’aquests objectius agrupades per 

objectius estratègics i tenint en compte els seus destinataris es detallen en el quadre 

següent: 

 

Objectius Destinataris Mesures del Pla de comunicació 

Objectiu estratègic 1: 

Conscienciar la ciutadania 

de la tasca que realitza la 

Unió Europea a través del 

Programa operatiu i de la 

manera com aquesta tasca 

repercuteix en el volum i la 

qualitat de l’ocupació 

regional. 

Públic en 

general 

1.1. Creació del portal web interactiu. 

1.2. Organització dels actes de llançament del PO. 

1.3. Difusió, a través del portal web, del contingut del PO. 

1.4. Sensibilització dels mitjans de comunicació sobre el 

desenvolupament del PO i l’actuació de la UE. 

1.5. Realització de campanyes divulgatives en els mitjans de 

comunicació sobre aspectes concrets del PO. 

1.6. Elaboració i difusió de notes i dossiers de premsa, adreçats als 

mitjans de comunicació i difosos a través del portal web. 

1.7. Utilització del lema “L’FSE inverteix en el teu futur” a totes les 

mesures de comunicació. 

1.8. Inclusió, a tots els documents relatius a les operacions, d’una 

declaració en què s’informi de la participació financera de l’FSE. 
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Objectius Destinataris Mesures del Pla de comunicació 

1.9. Organització d’actes anuals de presentació i anàlisi dels progressos 

del Programa operatiu. 

1.10. Publicació de la llista de beneficiaris, operacions i fons públics 

assignats a cada operació. 

1.11. Hissada de la bandera europea a la seu central del SOC durant una 

setmana a partir del Dia d’Europa. 

1.12. Elaboració d’una publicació de prestigi, de periodicitat semestral, de 

debat i anàlisi en els àmbits laboral i formatiu. 

1.13. Elaboració d’un/a dossier/guia de presentació de bones pràctiques 

del Programa operatiu. 

1.14. Programació d’activitats de difusió del Programa operatiu entre la 

ciutadania catalana. 

1.15. Presència del SOC en fòrums i congressos relacionats amb el món 

laboral i l’àmbit formatiu, explicitant les actuacions del PO FSE de 

Catalunya. 

1.16. Organització de reunions sectorials en què els diversos agents 

expressen els seus punts de vista sobre la situació de l’ocupació en 

el sector. 

1.17. Celebració d’un Congrés Europeu sobre el Treball. 

1.18. Difusió, a través de la pàgina web, dels principals progressos, 

resultats i assoliments del Programa operatiu. 

1.19. Elaboració d’una publicació que reculli els aspectes més rellevants 

del desenvolupament del Programa operatiu, a la finalització del 

període d’execució.. 

 

Objectiu estratègic 2: 

Garantir la transparència 

en l’execució del Programa 

operatiu i estendre a un 

major nombre d’agents la 

participació de les accions. 

 

 

Beneficiaris 

potencials 

 

 

 

2.1. Difusió de les oportunitats de finançament que ofereix el Programa 

operatiu a través del portal web. 

2.2. Elaboració de material divulgatiu per donar a conèixer les 

oportunitats financeres que ofereix el Programa operatiu als 

beneficiaris potencials. 

2.3. Publicació de totes les convocatòries obertes en el marc del 

Programa operatiu en el portal web. 

2.4. Inclusió a les convocatòries d’informació sobre les condicions que 

han de complir els sol·licitants per accedir al finançament en el marc 

del Programa operatiu. 

2.5. Inclusió en les convocatòries d’informació sobre els procediments 

d’examen de les sol·licituds de finançament i els períodes de temps 

corresponents. 

2.6. Inclusió en les convocatòries d’informació sobre els criteris de 

selecció de les operacions que s’han de cofinançar. 

2.7. Inclusió en les convocatòries d’informació sobre els contactes a 

escala nacional, regional o local que puguin facilitar als interessats 

informació sobre el Programa operatiu. 
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Objectius Destinataris Mesures del Pla de comunicació 

2.8. Inclusió en les convocatòries d’informació sobre les responsabilitats 

que comportarà la percepció de finançament comunitari per als 

beneficiaris finalment seleccionats. 

2.9. Inclusió a les convocatòries de referències al Fons Social Europeu, 

al Programa operatiu i al cofinançament comunitari i autonòmic. 

 

Destinataris  

potencials 

Destinataris 

potencials 

2.10. Distribució de fullets, o altres elements comunicatius, per cridar 

l’atenció dels potencials destinataris sobre les accions del Programa 

operatiu. 

2.11. Organització de sessions informatives per comunicar a la població 

immigrant les oportunitats que els brinda el Programa operatiu. 

 

Beneficiaris Beneficiaris 

2.12. Comunicació als beneficiaris de la seva inclusió en una llista 

publicada amb els noms dels beneficiaris, els noms de les 

operacions i els fons públics assignats a cada operació. 

2.13. Transmissió als beneficiaris de les responsabilitats que han 

d’assumir en matèria de gestió i publicitat, després de l’acceptació 

de la seva sol·licitud. 

 

Òrgans gestors Òrgans gestors 

2.14.  Comunicació als òrgans gestors de les seves responsabilitats en 

matèria de gestió, seguiment, control, avaluació, informació i 

publicitat del Programa operatiu. 

En els informes anuals d’execució del Programa s’inclouen les accions que van ser 

desenvolupades a mesura que avançava el Programa. En general, es constata un nivell alt 

d’execució de les mesures que preveu el Pla. 

Entre les mesures amb menys grau d’execució hi ha les mesures 1.4 i 1.5, sobretot per les 

restriccions pressupostàries dels últims anys. 

Cal destacar també que una més gran utilització de les noves tecnologies (més 

econòmiques) va afavorir una alta execució de les mesures previstes sense incrementar el 

pressupost. 

A l’avaluació final del Pla de comunicació del PO FSE 2007-2013 s’inclou un major detall 

de l’execució de cadascuna de les mesures. 
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c.Resultats de les mesures del Pla de comunicació del PO FSE 2007-2013 

A més de la informació inclosa en els informes anuals d’execució del Programa, s’han 

realitzat dues avaluacions del Pla de comunicació del PO FSE 2007-2013, una avaluació 

intermèdia el 2010 i l’avaluació final el 2013, amb l’objectiu de valorar el grau de consecució 

dels objectius previstos i l’eficàcia i eficiència de les mesures previstes. 

Les principals conclusions i recomanacions de l’avaluació intermèdia constaten la 

coherència interna i externa del Pla, així com la consistència de l’Estratègia definida, de 

manera que les mesures establertes contribueixen a la consecució dels objectius que 

preveu el Pla. Es constata l’avenç adequat de la integració de les mesures d’informació i 

publicitat, i els resultats satisfactoris tant en l’aplicació de les mesures per part dels 

beneficiaris i els òrgans gestors com en el coneixement de l’FSE per part de la ciutadania. 

Per mantenir aquests resultats positius, es recomana millorar la fluïdesa de la transmissió 

d’informació entre el SOC i l’organisme col·laborador, el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies; dur a terme accions específiques per incorporar el principi d’igualtat 

d’oportunitats; elaborar unes orientacions per als beneficiaris pel que fa a l’aplicació de les 

mesures d’informació i publicitat, i continuar treballant en la millora del coneixement de la 

ciutadania fent un especial èmfasi en l’impacte i la utilitat de l’FSE. 

Posteriorment, els resultats de l’avaluació final del Pla de comunicació que es du a terme 

el 2013 confirmen els nivells positius en l’execució de les mesures i en la consecució dels 

objectius del Pla. A més es mantenen les principals recomanacions de l’avaluació 

intermèdia, que s’han de tenir en compte per al període de programació 2014-2020: 

 La necessitat de reforçar els procediments de transferència d’informació entre els 

gestors i els responsables del Pla de comunicació, amb la finalitat que aquests 

darrers coneguin totes les mesures d’informació i publicitat que s’estan 

desenvolupant i el seu grau d’execució. A més a més, i ateses les altes taxes 

d’utilitat i satisfacció per part dels beneficiaris respecte de les sessions formatives 

desenvolupades, es recomana realitzar sessions periòdiques que poden coincidir 

amb les reunions de coordinació de l’FSE. 

 La igualtat d’oportunitats es porta a terme de manera transversal en totes les 

actuacions d’informació i publicitat. No obstant això, el Pla de comunicació no 

preveu accions específiques a favor d’aquest principi horitzontal com ara accions 

adreçades expressament a dones en programes on tenen menys participació. 

 La millora del grau de coneixement de l’FSE per part de la ciutadania respecte a 

l’inici del període, fent èmfasi en la necessitat de continuar amb mesures que 
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augmentin aquest grau de coneixement, sobretot mitjançant campanyes de 

publicitat en mitjans de comunicació. 

D’altra banda, de les bones pràctiques detectades durant l’execució del Pla, cal 

destacar la importància de l’ús de les noves tecnologies com a mitjà per donar a 

conèixer les accions del Programa als beneficiaris i destinataris potencials, i la 

publicitat en els mitjans de comunicació per donar coneixement al públic en general. 

En destaquen la creació dels portals web de Feina Activa i del programa Inicia per 

a la creació d’empreses, així com l’ús de les xarxes socials com Twitter per divulgar 

els programes que es duen a terme en el marc del cofinançament de l’FSE, i també 

per divulgar les institucions europees i el mateix FSE entre els seguidors d’aquesta 

xarxa social. 
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3 ABAST I CONTINGUT DE L’ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ 

3.1Objectius 

L’Estratègia de comunicació del Programa operatiu de l’FSE de Catalunya 2014-2020 va 

adreçada a transmetre a la ciutadania el paper que tenen la Unió Europea i l’Estratègia 

2020 en les accions destinades a millorar l’ocupació i les oportunitats de treball a Catalunya. 

És a dir, està essencialment adreçada a donar visibilitat al PO, al cofinançament comunitari 

i al treball conjunt que exerceixen les institucions europees i catalanes en l’increment i la 

millora de la qualitat de l’ocupació. 

D’acord amb tot això, l’Estratègia de comunicació es marca l’objectiu general següent: 

Informar i publicitar les actuacions desenvolupades en el marc del Programa 

operatiu de l’FSE i els èxits assolits i donar a conèixer la participació comunitària a 

través del Fons Social Europeu. 

La consecució d’aquest objectiu general suposa que tots els actors implicats en l’execució 

i la gestió del Programa tenen la informació necessària per aprofitar les oportunitats que 

aquest representa i siguin conscients de les obligacions que adquireixen en matèria 

d’informació i comunicació amb la seva participació en el programa. A més, les mesures 

d’informació i comunicació garanteixen la transparència en la gestió i execució del 

programa en la mesura que afavoreixen la participació en aquest i contribueixen a la 

consecució dels seus objectius. Conjuntament amb l’objectiu general, l’Estratègia de 

comunicació es planteja altres objectius específics tenint en compte els diferents actors que 

participen en el programa i les seves necessitats: 
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Tot seguit es pot observar la correlació entre els objectius específics de l’Estratègia de 

comunicació i els del Programa operatiu de l’FSE de Catalunya. 
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3.2 Grups de destinataris 

L’Estratègia distingeix, d’acord amb els objectius plantejats, sis grups de destinataris: 

 Ciutadania en general: la població catalana serà la destinatària d’una part de les 

mesures d’informació de l’Estratègia a fi de donar a conèixer les accions de l’FSE a 

Catalunya, els seus èxits, i la seva contribució al desenvolupament econòmic i 

social del territori. 

 

 Beneficiaris potencials: dins de l’Estratègia s’estableixen una sèrie de mesures 

adreçades a facilitar informació sobre les possibilitats que el PO ofereix i els 

requisits necessaris per percebre l’ajut comunitari. 

Són beneficiaris potencials del PO les administracions autonòmica i local, inclosos 

els seus organismes autònoms, les entitats sense ànim de lucre, les organitzacions 

professionals, comercials i empresarials, els centres de formació, les empreses del 

territori, etc. 

 

 Beneficiaris: els òrgans executors de les accions del Programa són destinataris 

d’un bloc de mesures de l’Estratègia amb l’objectiu que coneguin les obligacions 

que, d’acord amb la normativa comunitària, han d’assumir en la gestió i la publicitat 

de les accions que executin. 

 

 Destinataris potencials: les persones o entitats susceptibles de ser destinatàries 

últimes de les accions del Programa han de ser informades de les possibilitats de 

participació. 

 

 Destinataris: tots els que participin en les accions del Programa han de ser 

informats del suport comunitari que reben mitjançant l’FSE i de la participació 

d’aquest Fons en la política de cohesió de la Unió Europea. 

 

 

 Òrgans gestors: els òrgans responsables de la gestió de les operacions, 

independentment que les executin directament o mitjançant un altre òrgan executor 

de naturalesa pública o privada, així com els beneficiaris que iniciïn i executin 
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actuacions1, rebran orientacions i instruccions perquè puguin complimentar 

correctament les seves tasques en la gestió, el seguiment, l’avaluació, el control i 

la publicitat. 

L’organisme intermedi és l’encarregat de transmetre tota la informació necessària als 

gestors i beneficiaris del programa i vetlla perquè els fluxos d’informació entre els grups de 

destinataris siguin els adequats per a la consecució dels objectius de l’Estratègia. 

 

3.3 Contingut de les mesures d’informació i comunicació 

L’Estratègia de comunicació es planteja d’acord amb els objectius d’informació i 

comunicació que estableix aquest document, així com el compliment de la normativa 

comunitària en matèria d’informació i comunicació que estableix el Reglament (UE) núm. 

1303/2013, i tenint en compte les mesures d’informació i comunicació que s’han de dur a 

terme d’acord amb l’annex XII del mateix Reglament. 

A l’hora de definir l’Estratègia de comunicació, també s’han tingut en compte els resultats 

del Pla de comunicació del període 2007-2013, amb els objectius següents: 

 Fer més efectives les mesures d’informació i comunicació desenvolupades tant per 

l’organisme intermedi com pels gestors i beneficiaris. 

 Aprendre de l’experiència adquirida per intensificar les mesures que permetin que 

la ciutadania obtingui més coneixement en general del Programa operatiu de l’FSE 

de Catalunya 2014-2020. 

Per tant, d’acord amb tot això, l’Estratègia de comunicació es planteja al voltant de tres 

objectius específics següents: 

1. Complir la normativa comunitària en matèria d’informació i comunicació. 

2. Dur a terme mesures de gran abast per augmentar el coneixement i la visibilitat del 

PO a la societat catalana. 

3. Garantir la transparència en la gestió i l’execució de les accions del PO. 

                                                      

1 D’acord amb la definició de l’article 2.10 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, beneficiari és 
qualsevol organisme públic o privat responsable d’iniciar o d’iniciar i executar les operacions. Així, 
alguns beneficiaris tenen responsabilitats similats a les dels òrgans gestors. 

 



 

                                                                           

17 

I també és planteja al voltant de quatre grups de mesures: àmbit web, activitats de difusió, 

mitjans de comunicació i publicacions. En el gràfic següent es presenta de manera 

esquemàtica l’Estratègia de comunicació: 

OBJECTIUS 
GRUPS 

DESTINATARIS 

BLOCS DE 

MESURES 

MESURES D’INFORMACIÓ I 

COMUNICACIÓ 

1. Complir  la 

normativa comunitària 

en matèria 

d’informació i 

comunicació. 

Organisme intermedi 

 

Òrgans gestors 

 

Beneficiaris 

ÀMBIT WEB 

ACTIVITATS DE 

DIFUSIÓ 

1. Acte de presentació del PO. 

2. Actes anuals de presentació dels 
progressos del PO i el seu resultat. 

3. Ús de l’emblema i del lema de l’FSE. 

4. Publicació de la llista de beneficiaris. 

5. Comunicació als beneficiaris de la seva 
inclusió a la llista. 

6. Informació sobre les obligacions dels 
beneficiaris. 

7. Comunicació als gestors de les seves 
obligacions en gestió, seguiment, control, 

avaluació, informació i publicitat (instrucció 
d’informació i comunicació). 

2. Dur a terme mesures 

de gran abast per 

augmentar el 

coneixement i la 

visibilitat del PO en la 

societat catalana. 

Públic en general 

 

Beneficiaris potencials 

 

Destinataris potencials 

ÀMBIT WEB 

PRESÈNCIA ALS 

MITJANS DE 

COMUNICACIÓ 

ACTIVITATS DE 

DIFUSIÓ 

PUBLICACIONS 

8. Àmbit web (difusió del PO i dels resultats i 
avenços en la seva execució, contactes en 
l’àmbit regional). 

9. Sensibilització dels mitjans de 
comunicació sobre el desenvolupament del 
Programa operatiu i l’actuació de la Unió 
Europea. 

10. Realització de campanyes divulgatives en 
els mitjans de comunicació. 

11. Elaboració i difusió de notes i dossier de 
premsa. 

12. Programació d’activitats de difusió del PO 
entre la ciutadania. 

13. Presència del SOC a fòrums i congressos. 

14. Publicació dels resultats del PO en 
finalitzar el període de programació. 

15. Fullets i altres elements comunicatius. 

3. Garantir la 

transparència en la 

gestió i execució de les 

accions del PO. 

Organisme intermedi 

 

Òrgans gestors 

Beneficiaris 

ÀMBIT WEB 

ÀMBIT XARXES 

SOCIALS 

16. Oportunitats de finançament del PO i 
publicació de les convocatòries. 

17. Condicions de subvencionalitat. 

18. Criteris de selecció. 

19. Responsabilitats en matèria d’informació i 
publicitat com a materials audiovisuals. 

20. Difusió a través de les xarxes socials dels 
programes realitzats en el marc del PO. 

 

A continuació, es fa una descripció de cadascuna de les mesures que estableix l’Estratègia 

de comunicació. 
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Objectiu específic 1: Complir la normativa comunitària en matèria d’informació i 

comunicació. 

 Mesura 1. Organització dels actes de presentació del Programa operatiu.  

Un cop aprovat el Programa operatiu per la Comissió Europea, el SOC ha 

d’organitzar actes de llançament a les sis demarcacions territorials (Barcelona, 

Tarragona, Lleida, Girona, Manresa i Tortosa). 

 Mesura 2. Organització d’actes anuals de presentació i anàlisi dels 

progressos del Programa operatiu. 

Amb caràcter anual, la UAFSE ha d’organitzar una activitat conjunta per a tots els 

programes operatius de l’FSE d’aplicació a Espanya, amb participació de la 

Comissió, els seus representants i els responsables dels organismes intermedis, en 

la qual es promocionin els avenços registrats en els programes, en particular els del 

PO FSE de Catalunya, i es donin a conèixer aspectes rellevants de bones 

pràctiques. 

El SOC ha d’informar d’aquests actes i dels avenços del Programa que 

es presenten a través del seu web. 

Alhora el SOC planteja la realització d’un acte al llarg del període de programació 

per presentar els avenços del Programa. 

 Mesura 3. Ús de l’emblema i del lema "L’FSE inverteix en el teu futur" en totes 

les mesures de comunicació del Programa. 

En totes les mesures d’informació i publicitat que es duguin a terme en les accions 

incloses en el Programa, s’han d’incorporar el logotip de l’FSE i el lema "L’FSE 

inverteix en el teu futur". A l’annex II d’aquest document, s’hi inclouen orientacions 

per als gestors i els beneficiaris que faciliten i milloren aquesta mesura. 

 Mesura 4. Publicació de la llista de beneficiaris, operacions i fons públics 

assignats a cada operació. 

Per donar compliment a allò que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013, la 

UAFSE i el SOC han de publicar electrònicament en els seus webs la llista de 

beneficiaris, operacions i fons públics assignats a cada operació. 



 

                                                                           

19 

 Mesura 5. Comunicació als beneficiaris de la seva inclusió en una llista 

publicada amb els noms dels beneficiaris, els noms de les operacions i els 

fons públics assignats a cada operació. 

Tot i que ja s’inclou aquesta informació en les convocatòries, un cop resoltes s’ha 

de comunicar a tots els beneficiaris finals la seva inclusió a la llista publicada amb 

els noms dels beneficiaris, les operacions i la dotació financera de cada operació, 

mitjançant el document administratiu d’acceptació de l’ajut. 

 Mesura 6. Transmissió a beneficiaris de les responsabilitats que han 

d’assumir en matèria de gestió i publicitat després de l’acceptació de la 

sol·licitud. 

Un cop se’ls ha aprovat el projecte i  se’ls ha concedit l’ajut, s’ha de transmetre als 

beneficiaris les pautes concretes perquè compleixin les seves tasques en matèria 

de gestió, seguiment, control i publicitat dels seus projectes mitjançant el document 

administratiu d’acceptació de l’ajut. 

 Mesura 7. Comunicació als òrgans gestors de les seves responsabilitats 

en matèria de gestió,  seguiment, control, avaluació, informació i publicitat del 

Programa operatiu. 

Els òrgans gestors, així com els beneficiaris que iniciïn operacions, han de ser 

informats de les responsabilitats i funcions que se’ls assignen en matèria de gestió, 

seguiment, avaluació, control i publicitat.  S’han de proporcionar orientacions i 

instruccions específiques per al correcte desenvolupament de les seves funcions. 

Objectiu específic 2:  Dur a terme mesures de gran abast per augmentar el coneixement 

i la visibilitat del PO en la societat catalana. 

 Mesura 8. Difusió, a través del  web del SOC, del contingut del Programa 

operatiu. 

El web del SOC es configura com la principal eina d’informació i comunicació del 

Programa. Dins el web hi ha un enllaç al Programa operatiu on s’ha de publicar, 

entre d’altra, la informació següent: 

 Text íntegre del Programa i informació més sintètica i didàctica sobre 

aquest. 



 

                                                                           

20 

 Informació sobre les oportunitats de finançament que ofereix el Programa 

als beneficiaris i destinataris potencials a través de la publicació i 

identificació de les convocatòries obertes. 

 Informació periòdica sobre els avenços en l’execució del Programa, els 

resultats que es vagin obtenint i els projectes més rellevants. 

 Notícies relacionades amb  l’Estratègia  2020, la política de 

cohesió europea, els Fons Estructurals,  el Fons Social Europeu i el 

Programa operatiu. 

 Documentació relacionada amb el Programa a fi de consultar-la o 

descarregar-la (text del PO, manuals de gestió, seguiment i 

control, Estratègia de comunicació, informes d’avaluació, etc.). 

 Secció dirigida als beneficiaris del Programa, amb informació i documents 

específics del seu interès (guies manuals, normativa...). 

 Informació sobre els contactes que poden facilitar informació relativa a les 

accions del Programa. 

D’altra banda, cal destacar que el web del SOC compta amb un disseny accessible, 

amb l’objectiu de garantir l’accés universal a la societat de la informació i del 

coneixement. El web s’ha dissenyat d’acord amb el que s’explicita en el document 

estratègic eEurope 2002, Una societat de la informació per a tots, de manera que 

ofereix una eina eminentment pràctica i útil que promou i garanteix, en les 

condicions tecnològiques actuals, la igualtat en l’accés i la gestió de la informació 

disponible en línia. S’ha d’estudiar la possibilitat de millorar-ne l’accessibilitat. 

 Mesura 9. Sensibilització dels mitjans de comunicació sobre el 

desenvolupament del Programa operatiu i l’actuació de la Unió Europea. 

S’han de posar en marxa actuacions de sensibilització adreçades fonamentalment 

als mitjans de comunicació d’àmbit local, comarcal i autonòmic, tant premsa escrita 

com digital, per conscienciar de les accions desenvolupades pel Programa a 

Catalunya i de la contribució de l’ajuda de l’FSE. 

 Mesura 10. Realització de campanyes divulgatives en els mitjans de 

comunicació  regionals (televisió, premsa i/o ràdio) sobre aspectes concrets 

del Programa. 

S’han de dur a terme campanyes divulgatives en els mitjans de comunicació sobre 

aspectes concrets del Programa respecte als quals es creu convenient dotar de 

més difusió i també a favor de la igualtat d’oportunitats. 
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Aquestes campanyes es poden dur a terme en col·laboració amb altres agents amb 

interessos comuns per fer-ne més difusió. 

 Mesura 11. Elaboració i difusió de notes i dossiers de premsa, dirigits als 

mitjans de comunicació i difosos mitjançant la web. 

Les mesures d’informació i comunicació adreçades als mitjans s’han de completar 

amb la informació següent: 

 Notes de premsa, per tal que el Programa tingui un reflex continu en els 

mitjans al llarg de tota la seva vigència. 

 Dossiers de premsa que recullin informació més extensa sobre accions 

concretes del Programa. 

Aquestes notes de premsa i dossiers, a més de difondre’s als mitjans de 

comunicació, s’han de publicar al web del SOC. 

 Mesura 12. Programació d’activitats de difusió del Programa operatiu entre la 

ciutadania catalana. 

A més de la presentació del Programa un cop estigui aprovat, s’ha de fer un acte 

adreçat a tota la ciutadania amb l’objectiu de presentar els resultats de les accions 

que vagin desenvolupant-se en relació amb aquest. 

Tant en aquest acte com en d’altres que puguin dur-se a terme, s’han de tenir en 

compte les necessitats especials dels col·lectius en risc d’exclusió, de manera que 

les mesures s’han d’adaptar al públic destinatari que ha de rebre la informació, 

mitjançant el canal que sigui més idoni. Cal fer un èmfasi especial en les mesures 

d’accessibilitat de les persones amb discapacitat, com ara posar subtítols en els 

materials audiovisuals, i també en les mesures que s’adrecin a persones joves per 

a les quals els fons tenen menys sensibilització, en les quals caldrà adaptar el 

llenguatge al col·lectiu. 

 Mesura 13. Presència del SOC a fòrums i congressos relacionats amb el món 

laboral i l’àmbit formatiu per explicitar les actuacions del PO FSE Catalunya. 

El SOC ha de promocionar les activitats desenvolupades en el Programa, amb 

l’assistència i presència mitjançant estands en els fòrums i congressos relacionats 

amb el món laboral i formatiu que es desenvolupin a Catalunya durant el període 

de programació. 
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 Mesura 14. Elaboració d’una publicació que reculli els aspectes més 

rellevants del desenvolupament del Programa operatiu, a l’acabament del 

període d’execució. 

Un cop finalitzada l’execució del Programa operatiu i avaluats el seu impacte i 

resultats, s’ha d’elaborar i editar una publicació en format electrònic i difondre-la a 

través dels portals web del SOC i dels departaments del Govern de la Generalitat 

gestors de programes cofinançats per l’FSE. 

 Mesura 15. Distribució de fullets, o altres elements comunicatius, per cridar 

l’atenció dels destinataris potencials sobre les accions del Programa 

operatiu. 

S’han d’elaborar i distribuir fullets, tríptics, cartells o altres elements de comunicació 

dirigits a destinataris potencials de les intervencions, amb la finalitat d’atreure’n 

l’atenció sobre les accions i fomentar-ne la participació. 

La utilització de les xarxes socials per a la difusió de les actuacions del SOC (Twitter 

i altres xarxes que puguin sorgir) i el compte Slideshare creat en el període anterior, 

també contribueixen a difondre les accions i fomentar la participació, sobretot entre 

els joves. La difusió de les actuacions del SOC s’ha d’adaptar als nous canals de 

comunicació que puguin sorgir durant la seva vigència. 

Objectiu específic 3: Garantir la transparència en la gestió i execució de les accions del 

PO. 

 Mesura 16. Difusió de les oportunitats de finançament que ofereix el Programa 

operatiu mitjançant la web i la publicació de totes les convocatòries. 

Els beneficiaris i destinataris potencials de les accions incloses en el Programa, han 

de tenir a la seva disposició de forma contínua informació sobre les oportunitats de 

finançament que ofereix el Programa operatiu. 

En el web del SOC s’han de publicar les convocatòries obertes i se n’ha de poder 

obtenir informació (bases reguladores, plecs de condicions, criteris d’accés, etc.). 

 Mesura 17. Inclusió en les convocatòries d’informació  sobre 

el procediment d’examen de les sol·licituds. 

Les convocatòries han de contenir informació clara i precisa dels procediments 

d’examen de les sol·licituds i dels seus terminis per al coneixement del beneficiari 

o destinatari potencial i per garantir la transparència en el procediment de 

concessió. 
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 Mesura 18. Inclusió en les convocatòries d’informació sobre els criteris de 

selecció. 

Les convocatòries han de contenir informació clara i precisa sobre els criteris de 

selecció de les operacions per al coneixement del beneficiari o destinatari potencial i  

per garantir la transparència en el procediment de concessió. 

 Mesura 19. Inclusió en les convocatòries d’informació sobre les 

responsabilitats en matèria d’informació i publicitat. 

Totes les ordres de convocatòries han de tenir informació clara i precisa sobre les 

responsabilitats que ha d’assumir el beneficiari com a conseqüència de la percepció 

de l’ajuda comunitària, en matèria de gestió, seguiment, avaluació, control i 

publicitat del projecte que executi. 

 Mesura 20. Difusió mitjançant les xarxes socials dels programes realitzats en 

el marc del PO. 

 

3.4. Actuacions a desenvolupar per part dels beneficiaris i fórmules previstes per 

ajudar-los en les seves actuacions de comunicació 

A l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013, s’hi detallen els aspectes recollits en els 

articles 115, 116 i 117 sobre les obligacions dels estats membres i l’Autoritat de Gestió en 

matèria d’informació i comunicació. 

En l’apartat 2.2 d’aquest annex, s’hi detallen les responsabilitats dels beneficiaris en 

matèria d’informació i comunicació, que consisteixen en el següent: 

1. El beneficiari ha de reconèixer el suport de l’FSE en totes les mesures 

d’informació i comunicació  que dugui a terme i mostrar el següent: 

 L’emblema de la Unió i una referència a la Unió Europea. 

 Una referència al fons que donen suport a l’operació. 

2. Durant la realització d’una operació, el beneficiari ha d’informar el públic del 

suport obtingut de l’FSE de la manera següent: 

 Fent una descripció breu al seu lloc d’Internet, en cas que en disposi 

d’un, de l’operació, de manera proporcionada al nivell de suport 

prestat, amb els seus objectius i resultats, i destacant el suport 

financer de la Unió.  
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 Col·locant almenys, per a les operacions amb ajuda inferior a 

500.000 euros, un cartell ubicat en un lloc ben visible per al públic 

amb informació sobre el projecte (d’una mida, com a mínim, d’A3), 

en el qual es mencioni l’ajuda financera de la Unió. 

3. El beneficiari s’ha d’assegurar que les parts que intervenen han estat 

informades d’aquest finançament. Qualsevol document relacionat amb 

l’execució d’una operació que es destini al públic o als participants, inclosos el 

material didàctic, els convenis de pràctiques, els contractes de treball 

cofinançats, els certificats d’assistència o d’altre tipus, ha de contenir una 

declaració en què s’informi que el Programa operatiu ha rebut el suport del 

Fons . En el web del SOC, en l’enllaç de l’FSE s’hi han d’incloure tant el Pla de 

comunicació com les orientacions i els consells que l’organisme intermedi doni 

al llarg del període de programació per facilitar l’execució de les mesures 

d’informació i comunicació, així com les notícies relacionades amb la Unió 

Europea i l’FSE. 

 

Quan es tracti de beneficiaris privats, sempre que el beneficiari no pugui complir de 

manera estricta les obligacions recollides en aquest article, l’organisme intermedi i/o  

l’Autoritat de Gestió han de buscar algunes vies per garantir que el públic conegui que el 

beneficiari ha rebut l’ajuda de l’FSE, bé mitjançant la posada en marxa per part d’aquest 

d’alguna altra mesura alternativa d’informació i comunicació recollida en l’Estratègia de 

comunicació del Programa operatiu, o bé amb el suport del mateix organisme intermedi i/o 

l’Autoritat de Gestió en la difusió d’aquesta ajuda particular del beneficiari privat envers el 

públic en general. 

A les reunions de coordinació bimensuals amb els gestors del Programa, a més del 

seguiment de l’execució de les mesures d’informació i comunicació s’han d’analitzar i 

estudiar les necessitats que puguin tenir els beneficiaris per executar aquestes mesures, a 

fi d’actualitzar o millorar les orientacions incloses en aquest document. 

Tant el SOC, com a organisme intermedi, com els gestors dels diferents programes han de 

vetllar pel compliment de les mesures d’informació per part dels beneficiaris. 
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3.5. Eines a utilitzar 

L’Estratègia de comunicació planteja una tàctica basada en quatre blocs principals de 

mesures d’informació i comunicació: 

ÀMBIT WEB 

Atesa la importància de les noves tecnologies en la societat actual, es considera l’àmbit 

web com una de les eines principals de comunicació del Programa, tant per difondre’l entre 

tots els grups destinataris com per transmetre informació entre tots els actors implicats. 

Dins d’aquest àmbit, destaca el web del SOC com a organisme intermedi i principal òrgan 

responsable de les mesures d’informació i comunicació del PO, així com del seguiment de 

les mesures implementades pels òrgans gestors, executors i beneficiaris del PO. 

El web del SOC ha de contenir un apartat específic per informar sobre el PO i incloure 

informació per a les persones següents: 

 La ciutadania en general: el web ha de comptar amb informació general sobre la 

política de cohesió  europea i l’FSE, i també amb informació sobre el Programa 

operatiu (contingut, accions, pressupost, etc.), avanços en el grau 

d’execució (informes anuals de seguiment), principals projectes cofinançats i 

exemples de bones pràctiques, llistes de beneficiaris i operacions, etc. 

 Els beneficiaris potencials, a més de la informació disponible per a la ciutadania, 

han de poder conèixer mitjançant la web les possibilitats de finançament que els 

ofereix el Programa i consultar les convocatòries obertes. 

 Els beneficiaris, a més de la informació anterior, ha de comptar amb un apartat 

específic amb informació, instruccions i materials d’utilitat per a l’exercici de les 

seves tasques en matèria de gestió, seguiment, avaluació, control i publicitat del 

Programa. 

Atesa la potencialitat de l’àmbit web com a eina de comunicació, des del SOC s’ha d’instar 

els òrgans gestors i executors i beneficiaris perquè incloguin en els seus webs informació 

sobre les operacions que executen i que estan cofinançades pel Programa. 

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 

Amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat del Programa operatiu de l’FSE i donar-lo a 

conèixer entre la societat en general, es plantegen algunes mesures com: 
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 Acte de presentació del Programa en cadascuna de les sis demarcacions 

territorials un cop sigui aprovat. 

 Organització d’actes anuals de presentació dels progressos en l’execució del 

Programa i els seus principals resultats. 

 La participació del SOC a fòrums i congressos sobre temes d’ocupació i 

formació per donar a conèixer les accions desenvolupades dins del Programa. 

 L’elaboració i distribució de material divulgatiu sobre el Programa (fullets, tríptics, 

articles promocionals, etc.). 

 Utilització de les xarxes socials per difondre el Programa operatiu de l’FSE de 

Catalunya, així com les diferents actuacions que es facin en el marc del PO. 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Com a complement de les mesures anteriors i amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania el 

Programa operatiu i l’actuació de la Unió Europea a Catalunya, s’han de dur a terme les 

mesures següents: 

 Accions de sensibilització dels mitjans de comunicació, com la realització de 

reunions amb periodistes dels principals mitjans de comunicació escrita i digital per 

informar sobre el Programa. 

 Elaboració i difusió de notes i dos dossiers de premsa als principals mitjans de 

comunicació regionals. 

 També es planteja l’organització de campanyes de publicitat en diferents mitjans de 

comunicació. 

PUBLICACIONS 

Durant l’execució del Programa, s’han de fer publicacions per millorar-ne la gestió i el 

seguiment, que s’han de distribuir mitjançant la web i els diferents mitjans telemàtics. A 

més,  s’ha d’elaborar  un informe amb els resultats del Programa, que s’ha de publicar a la 

web i difondre’l per les xarxes socials corporatives. 

Les mesures que es duguin a terme dins de cada un d’aquests àmbits han d’utilitzar 

materials que afavoreixin l’accessibilitat de les persones amb discapacitat. Per a això 

s’han d’emprar subtítols en els audiovisuals que s’elaborin i en totes les mesures que es 

basin en l’emissió d’imatges. Així mateix, s’han d’adaptar els productes digitals a les 

diferents mides de pantalla, perquè el contingut es pugui llegir amb independència del 

dispositiu que es triï o que es necessiti utilitzar; s’han d’etiquetar els continguts dels arxius 
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electrònics, per resoldre, en la mesura del possible, els problemes que potser se solucionin 

amb algun tipus d’etiquetatge de la informació inclosa en les publicacions 

electròniques; s’han d’utilitzar tipus de lletra que estiguin concebudes per a lectors amb 

discapacitat visual, perquè augmenten el contrast entre el tipus de lletra i la pàgina, així 

com colors de fons alternatius i espais controlats entre línies, i s’han d’emprar, quan sigui 

convenient, programes de lectura de text (TTS) que permetin convertir el text digital en veu 

sintetitzada a través del programa informàtic adequat. 
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4. ORGANISMES RESPONSABLES EN MATÈRIA D’INFORMACIÓ I 

COMUNICACIÓ 

Els responsables de l’aplicació de l’Estratègia i del compliment de la normativa comunitària 

en matèria d’informació i publicitat en les intervencions de la seva competència són: 

 L’Autoritat de Gestió de l’FSE, representada per la Sub-direcció General  Adjunta de 

Gestió de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu del Ministeri d’Ocupació 

i Seguretat Social (UAFSE). 

 L’organisme intermedi regional del PO FSE, representat pel Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya (SOC), mitjançant l’Àrea de Comunicació i Difusió i en 

coordinació amb els diferents departaments de la Generalitat  implicats en 

l’execució del Programa com a beneficiaris. 

 Tots els òrgans gestors o executors del Programa. 

 Els organismes que siguin partícips de les mesures d’informació i comunicació, 

d’acord amb l’apartat 3 de l’annex XII. 

Les responsabilitats de cada tipus d’agent en l’execució de les mesures de l’Estratègia 

s’inclouen en la taula següent: 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
ORGANISMES 

RESPONSABLES 
MESURES 

1: Complir la normativa comunitària en 

matèria d’informació i comunicació.  

UAFSE 

SOC 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ÒRGANS GESTORS 5, 6 

BENEFICIARIS 3 

2: Dur a terme mesures de gran abast 

per augmentar el coneixement i la 

visibilitat del PO en la societat 

catalana. 

UAFSE 

SOC 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

ÒRGANS GESTORS 

  BENEFICIARIS 

15 
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El SOC, com a organisme intermedi del Programa, ha d’assumir les tasques de coordinació 

de les accions de l’Estratègia, i la persona responsable de l’Estratègia hi ha de pertànyer. 

4.2. Creació de xarxes i intercanvi de bones pràctiques 

Per tal de coordinar les accions en matèria d’informació i publicitat entre tots els organismes 

intermedis, l’Autoritat de Gestió ha constituït el grup GERIP (Grup Espanyol de 

Responsables en matèria d’Informació i Publicitat), del qual el SOC forma part com a 

organisme intermedi del PO FSE Catalunya 2014-2020. 

En aquesta xarxa s’ha dissenyat l’Estratègia de comunicació que es plasma, amb les seves 

característiques específiques, en cadascuna de les estratègies de comunicació 

presentades per l’Estat espanyol a la Comissió Europea, i les seves reunions serveixen per 

fer el seguiment d’aquesta Estratègia i l’intercanvi de bones pràctiques entre tots els seus 

membres. Aquest grup serveix també per transmetre les indicacions que des de les xarxes 

INFORM i INIO (xarxes de l’àmbit europeu) es donen a les autoritats de gestió nacionals 

per complir els requeriments de la Comissió en matèria d’informació i comunicació. 

A més, en les reunions de coordinació bimensuals que duu a terme el SOC amb els 

gestors, s’han d’abordar temes d’informació i comunicació, de manera que es pot dir que 

els seus membres han d’actuar com una xarxa interna dins del PO per fer el seguiment de 

les mesures d’informació i comunicació del programa i l’intercanvi de bones pràctiques. 

4.3.Persones de contacte responsables de la informació i comunicació 

El SOC, com a organisme intermedi, ha designat una persona responsable per executar 

les accions d’informació i publicitat de l’Estratègia de comunicació, la qual també està a 

càrrec del seguiment dels indicadors de realització i els resultats que preveu l’Estratègia, 

així com de la coordinació de les tasques d’avaluació. 

 

3: Garantir la transparència en la 

gestió i execució de les accions del 

PO. 

UAFSE 

SOC 

ÒRGANS GESTORS 

BENEFICIARIS 

16, 17, 18, 19 
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Càrrec Nom Funcions 

Responsable d’actuacions externes 

del SOC 
Sra. Elisa Vicario 

Coordinar, assessorar i realitzar accions 

d’informació, difusió i publicitat del PO FSE 

Catalunya 2014-2020. 

Tel.: +34 93 553 61 00 

A/e: evicario@gencat.cat 

Cap del Servei de Programació i 

Certificació de l’FSE 
Sra. Leonor Tamayo 

Informar, coordinar i vetllar pel respecte a la 

normativa i els requeriments de la 

informació i publicitat en les actuacions 

cofinançades per l’FSE. 

 

Tel.: +34 93 553 61 00 

A/e: afse.soc@gencat.cat 

Sub-directora general adjunta de 

Gestió de la Unitat Administradora 

de l’FSE (UAFSE) 

Sra Begoña Ruiz 

Castillo 

Sub-director general adjunt de Gestió de la 
Unitat Administradora del Fons Social 
Europeu (UAFSE). 

Tel.: +34 91 363 18 00 

Fax: +34 91 363 20 36 

A/e: unidadadministradorafse@meyss.es 

Responsables de programes 

inclosos a l’FSE 

Realitzar accions d’informació i publicitat dels diferents programes, i 

coordinar que les mesures d’informació i publicitat posades en 

pràctica pels beneficiaris compleixin els requisits normatius. 

 

A més de la persona designada expressament per fer tasques de comunicació, el Servei 

de Programació i Certificació de l’FSE del SOC vetlla per la correcta comunicació del 

cofinançament de l’FSE en el llançament de convocatòries o en l’elaboració de material 

vinculat a les actuacions. Així mateix, els mateixos organismes gestors, en qualitat de 

beneficiaris, són els encarregats d’incloure la informació i la publicitat en els programes que 

gestionen, i de controlar que les entitats estiguin degudament informades dels 

requeriments pel que fa a informació i publicitat, i també que compleixin les seves 

obligacions de comunicació. 

mailto:evicario@gencat.cat
mailto:afse.soc@gencat.cat
mailto:unidadadministradorafse@meyss.es
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Aquestes són les persones responsables de la comunicació dels diferents organismes 

beneficiaris: 

Departament Organisme Nom i cognoms Correu electrònic Telèfon 

Justícia Centre d’Iniciatives per a la 

Reinserció  – CIRE 

Paola Sancho i Carles psancho@gencat.cat 935 54 43 70 

Treball, Afers 

Socials i 

Famílies 

DG d’Atenció a la Infància i a 

l’Adolescència 

Francesc Xavier Balagué 

i Gea 

fbalagueg@gencat.cat 934 83 10 00 

Secretaria d’Igualtat, Migracions i 

Ciutadania 

Rosa M. Cuestas i 

Martínez 

rcuestas@gencat.cat 931 70 12 30 

DG de Relacions Laborals i Qualitat 

en el Treball 

Rosa Codina i Casas rosa.codina@gencat.cat 932 28 57 57 

DG d’Economia Social, el Tercer 

Sector, les Cooperatives i 

l’Autoempresa 

Sergi Rodon i Torner sergi.rodon@gencat.cat 932 28 57 57 

Empresa i 

Coneixement 

Àrea d’Emprenedoria i Formació Montserrat Sánchez 

González 

montse.sanchez@gencat.cat 934 84 95 00 

Ensenyament  DG d’Ensenyament Secundària 

Obligatori i Batxillerat 

Enric Castella i Castella enrique.castella@gencat.cat 

934  

6

9 

0

0 

mailto:psancho@gencat.cat
mailto:fbalagueg@gencat.cat
mailto:rcuestas@gencat.cat
mailto:rosa.codina@gencat.cat
mailto:sergi.rodon@gencat.cat
mailto:montse.sanchez@gencat.cat
mailto:enrique.castella@gencat.cat
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5. PRESSUPOST INDICATIU 

El Programa operatiu de l’FSE de Catalunya 2014-2020 compta amb un pressupost d’11,7 

MEUR d’ajuda comunitària dins l’eix prioritari 8, Assistència tècnica. Dins d’aquest eix es 

desenvolupen les accions dirigides a la gestió, el seguiment, l’avaluació, el control i la 

comunicació del Programa. L’Estratègia de comunicació del Programa té un pressupost 

estimat de 750.000 euros, d’acord amb la desagregació següent per tipologia d’actuació: 

 

Tipus  
activitat 

Denominació Pressupost en € 

1 Activitats i actes públics 250.000 

2 Difusió en mitjans de comunicació 300.000 

3 Publicacions previstes 100.000 

4 Informació a través de pàgines web s / c 

5 
Informació a través de qualsevol tipus de 

cartellera 
95.000 

6 
Instruccions emeses adreçades als participants 

dels programes operatius 
s / c 

7 Xarxes d’informació i publicitat 3.000 
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6. SISTEMA DE SEGUIMENT DE L’ESTRATÈGIA 

COMUNICACIÓ  

El sistema de seguiment de les mesures de l’Estratègia de comunicació està orientat a 

complir les responsabilitats que estableix l’article 115 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 

i a garantir que es disposa de la informació necessària per al seguiment i l’avaluació del 

Programa, d’acord amb els articles 110 i 111 d’aquest Reglament. 

Per al seguiment de l’Estratègia de comunicació s’han establert uns indicadors que, d’acord 

amb les indicacions del GERIP, s’han de gestionar a través de l’aplicació INFOCO2014. A 

continuació, s’inclou un quadre resum amb la quantificació dels indicadors de comunicació 

del PO FSE Catalunya 2014-2020. 

 

INDICADORS DE COMUNICACIÓ DEL PO FSE CATALUNYA 2014-2020 

Tipus  

d’activitat 

Indicadors de  
REALITZACIÓ 

Programació 
2015-2020 

Indicadors de  
RESULTATS 

Programació 

1 
Nombre d’activitats i actes 
públics 

70 Nombre d’assistents 20.000 

2 Nombre d’accions de difusió 750 Nombre d’accions 750 

3 
Nombre de publicacions 
externes realitzades 

25 

% Publicacions 
distribuïdes / editades 

100% 

Nombre de punts de 
distribució 

80 

4 Nombre de pàgines web 1 Nombre de visites 100.000 

5 Nombre de suports publicitaris 60 

% d’organismes  

coberts 

100% 

6 
Nombre de documentació 
interna distribuïda 

70 % de distribució 100% 

7 
Nombre de xarxes d’informació i 
publicitat 

1 

Nombre d’assistents 1 

Nombre de reunions 12 

A l’annex I s’inclou una nota metodològica sobre els indicadors proposats per unificar-ne la 

quantificació pels gestors del programa. 
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El SOC, com a organisme intermedi, és l’encarregat de recopilar els indicadors i abocar les 

dades a l’aplicació INFOCO2014. Els indicadors s’han d’abocar en l’aplicació de la manera 

tan contínua com sigui possible, si pot ser quan es duguin a terme les actuacions de 

comunicació. En tot cas, l’abocament de dades s’ha de fer obligatòriament en dos moments 

del període: al mes d’abril, o un mes abans de les dates previstes per al primer dels comitès 

de seguiment de l’any, i al mes d’octubre de cada any. 

D’altra banda, els gestors han de facilitar al SOC el grau d’avançament dels indicadors de 

les operacions que gestionin, si pot ser en el moment en què es realitzin les actuacions de 

comunicació o a les reunions de coordinació bimensuals d’abril i d’octubre. 

A més del seguiment dels indicadors de comunicació, el SOC ha d’aportar informació 

periòdica sobre l’aplicació de l’Estratègia de comunicació en els comitès de seguiment i 

presentar els resultats de les mesures d’informació i publicitat en els informes d’execució 

anuals, d’acord amb el que estableixen els apartats 110 i 111 del Reglament (UE) núm. 

1303/2013: 

 Informació que cal presentar al Comitè de Seguiment: el Comitè de Seguiment 

del Programa operatiu de l’FSE de Catalunya ha de rebre informació anual de 

l’organisme intermedi sobre: 

o L’Estratègia de comunicació i els avenços en la seva aplicació. 

o Les mesures de l’Estratègia dutes a terme. 

o Els mitjans de comunicació utilitzats. 

o El grau d’execució física i financera de l’Estratègia. 

o Les modificacions de l’Estratègia. 

 Informació que cal incloure en els informes anuals i final d’execució del PO: 

en els informes anuals s’hi ha d’incorporar un apartat on constin els resultats de les 

mesures d’informació i publicitat aplicades d’acord amb l’Estratègia de comunicació. 

També hi han de constar les activitats d’informació i publicitat que es duran a terme 

a l’any següent. 

L’Autoritat de Gestió ha de transmetre al Comitè de Seguiment perquè l’aprovi, com 

a màxim al cap de sis mesos després de l’adopció del Programa operatiu, la seva 

Estratègia de comunicació. Així mateix, almenys un cop l’any, ha d’informar el 

Comitè de Seguiment sobre els avenços en l’aplicació de l’Estratègia; les 

actuacions que s’hagin dut a terme en virtut de les seves obligacions 

reglamentàries, així com de les bones pràctiques d’actuacions cofinançades dutes 

a terme enguany en l’àmbit d’aquest Programa operatiu. Pel que fa a les activitats 
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de comunicació que hi ha previst dur a terme l’any següent, sempre seran les que 

estiguin lligades a l’avenç en l’aplicació dels fons d’aquest Programa operatiu i a la 

presentació de les bones pràctiques, així com les obligades per l’Autoritat de Gestió. 

 

El SOC duu a terme reunions de coordinació bimensuals amb tots els òrgans 

gestors del Programa. En aquestes reunions aquests organismes efectuen un 

seguiment de l’execució de les mesures de l’Estratègia i transmeten indicacions 

perquè les mesures que es realitzin contribueixin a assolir els objectius de 

l’Estratègia. 

 



 

                                                                           

36 

7.  AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ  

Les avaluacions de l’Estratègia de comunicació tenen per objecte valorar el grau d’execució 

de les mesures de l’Estratègia i els resultats i impactes aconseguits amb la seva 

implementació. 

Es preveu la realització de dues avaluacions del Pla de comunicació al llarg del període de 

programació, els anys 2019 i 2023. Els resultats de les avaluacions es presentaran als 

comitès de seguiment i s’inclouran en els informes d’execució anual del Programa operatiu. 

Les avaluacions s’han de dur a terme d’acord amb la Guia metodològica de seguiment i 

avaluació de les estratègies de comunicació dels Programes operatius del FEDER, Fons 

de Cohesió i FSE, que ha d’elaborar l’Autoritat de Gestió, i que ha d’estar en la línia del 

que s’estableix en el període 2007-2013 (segons el que ha decidit el GERIP). 

Per analitzar el grau d’execució de les mesures s’han de tenir en compte els indicadors de 

comunicació que estableix l’Estratègia (indicadors de realització i indicadors de resultat) 

comparant els valors programats amb els valors realitzats. 

Per analitzar l’impacte de l’Estratègia s’han de tenir en compte els indicadors proposats a 

la Guia i consensuats en el GERIP. Aquests indicadors s’agrupen tenint en compte els 

diferents col·lectius objectius de l’Estratègia: 

 Respecte a les actuacions dels diferents col·lectius implicats en l’aplicació dels fons 

en el PO, es plantegen tres indicadors d’impacte: 

o Grau de coneixement de les obligacions existents en la programació, gestió, 

seguiment, control, avaluació i informació i publicitat; unitat de mesura: 

percentatge (%). 

o Taxa de satisfacció, que indiqui la valoració dels beneficiaris / organismes 

intermedis i/o gestors o partícips pel que fa a la informació facilitada; unitat 

de mesura: percentatge (%). 

o Taxa d’utilitat de les actuacions; unitat de mesura: percentatge (%).  

 Respecte al coneixement que els ciutadans tenen dels fons procedents de la Unió 

Europa i del paper que tenen en la millora de la seva qualitat de vida, s’hi afegeixen 

dos indicadors: 

o Grau de coneixement del Fons Social Europeu; unitat de mesura: 

percentatge (%). 
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o Grau de coneixement del paper exercit per la Unió Europea; unitat de 

mesura: percentatge (%). 

Així doncs, la metodologia d’avaluació es fonamenta en els indicadors d’avaluació i impacte 

ja definits pel període de programació anterior, i que donen informació per quantificar i 

valorar els èxits aconseguits. Els mètodes utilitzats són: 

* Anàlisi documental: reglaments, Estratègia, informes, manuals, etc. 

* Entrevistes a les persones i entitats implicades en l’Estratègia. 

* Enquestes a la ciutadania. 

* Grups de discussió. 

Els valors objectius dels indicadors són els següents: 

INDICADOR VALOR 2013 VALOR 2020 

Grau de coneixement 

perspectiva general 37,00% 60% 

perspectiva aplicada 81,60% 90,00% 

Taxa de satisfacció 68,40% 80,00% 

Taxa d’utilitat de les actuacions 73,20% 85,00% 

Grau de coneixement de l’FSE 50,90% 75,00% 

Grau de coneixement del paper exercit per la UE 56,00% 75,00% 



 

                                                                           

38 

ANNEX I. ANNEX D’INDICADORS 

1. Activitats i actes públics 

Es recull el nombre d’actes de llançament del Programa operatiu pel qual s’elabora 

l’Estratègia de comunicació. Els actes informatius importants anuals, actes al voltant del 

Dia d’Europa i qualsevol altre esdeveniment previst per desenvolupar les mesures de 

l’Estratègia o transmetre informació sobre la política comunitària a Espanya. S’hi inclouen 

també les assistències a fires, jornades i altres actes públics. 

2. Difusió en mitjans de comunicació 

En aquest epígraf es recullen diferents tipus d’accions de difusió realitzades en els mitjans 

(espot a TV, anuncis en premsa, falques en ràdio, bàner a internet, notes de premsa en 

teletips , etc.), utilitzats individualment o formant part d’una campanya publicitària amb 

motiu de donar a conèixer el Programa operatiu o alguna de les seves actuacions 

concretes, o la política regional europea, entre la ciutadania. També es recull la difusió a 

través de les xarxes socials, així com totes les actuacions de publicitat dutes a terme per 

les entitats col·laboradores durant el període. 

3. Publicacions realitzades 

Es recullen qualssevol tipus de publicacions editades (en suport paper o electrònic: llibres, 

fullets, revistes, CD, DVD, vídeos...) adreçades a la ciutadania amb la finalitat de donar a 

conèixer el Programa operatiu o alguna de les seves actuacions concretes, així com les 

relacionades amb la política regional europea (costos aproximats per a l’elaboració de 

diferents materials de difusió). 

4. Informació a través de pàgines web 

Comptabilitza les principals webs utilitzades per a la transmissió d’informació sobre el PO 

o algunes actuacions en concret, així com les relacionades amb la política regional 

europea. En el cas dels programes regionals, es comptabilitzen només les relatives a les 

autoritats de gestió i les dels organismes intermedis regionals responsables de la gestió de 

fons en les diferents administracions regionals. 

5. Informació a través de qualsevol tipus de cartellera 

Es recullen els diferents suports (pòsters, cartells, plaques, expositors, i estands i/o 

tanques, així com altres materials divulgatius) utilitzats amb fins publicitaris, amb l’objecte 
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de donar a conèixer el Programa operatiu o alguna de les seves actuacions concretes entre 

la ciutadania. 

6. Instruccions emeses adreçades als participants en els programes operatius 

S’inclou tota la documentació distribuïda per les autoritats de gestió i/o els organismes 

intermedis als organismes gestors dels programes operatius i/o beneficiaris potencials dels 

fons europeus aplicats mitjançant els diferents programes operatius (guies 

metodològiques, instruccions, informes...). 

Es tracta de garantir la transparència de les actuacions per aconseguir la màxima 

excel·lència en les actuacions a cofinançar a través dels fons europeus i facilitar el 

compliment de la normativa comunitària. 

7. Xarxes d’informació i publicitat 

Es recullen les xarxes de comunicació establertes per posar en marxa i dur a la pràctica 

les estratègies de comunicació, en la línia d’especialització sobre l’establiment de xarxes 

comunitàries, que permetin garantir l’intercanvi de bones pràctiques i l’intercanvi 

d’experiències en matèria d’informació i publicitat. 
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ANNEX II. CONSELLS PER A l’EXECUCIÓ DE LES MESURES 

D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT  

 

Obligacions dels beneficiaris 

En totes les mesures d’informació i comunicació que dugui a terme, el beneficiari ha de 

reconèixer el suport dels fons a l’operació mostrant: 

a) L’emblema de la Unió Europea, de conformitat amb les característiques 

tècniques que estableix el Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014 de la 

Comissió, de 28 de juliol de 2014, adoptat d’acord amb l’article 115, apartat 

4, del Reglament núm. 1303/2013, i una referència a la Unió Europea. 

b) Una referència al Fons Social Europeu. 

A les pàgines web següents s’inclouen logos i models del SOC, de la Generalitat de 

Catalunya i de la Comissió Europea. 

Models de suport de difusió d’accions i programes del SOC i normativa d’utilització de 

logotips: 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_instit

ucional/soc/imatge_corporativa/Models_difusio_imatge_corporativa.html 

Programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya: 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-

propies/departament-de-treball-afers-socials-i-families/ 

Emblema comunitari: 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_es.htm 

 

Models de logotips de l’FSE 

Model de logo en quadricromia a utilitzar amb caràcter 

general: 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/imatge_corporativa/Models_difusio_imatge_corporativa.html
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/imatge_corporativa/Models_difusio_imatge_corporativa.html
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-de-treball-afers-socials-i-families/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-de-treball-afers-socials-i-families/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_es.htm
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En cas que només es disposi de color blau: 

 

En cas que només es disposi de color negre:                         

 

Composició de logotips a utilitzar amb caràcter general 

Gestors del SOC 

  

 

Beneficiaris pertanyents a l’Administració de la Generalitat 

 

 

Altres beneficiaris 

 

Mesures d’informació i comunicació 

A les convocatòries de subvencions 

S’ha de donar coneixement del cofinançament del Fons Social Europeu a les bases 

reguladores, a les resolucions de convocatòria, a les publicacions en diaris oficials 

d’aquesta resolució i en la resolució de concessió: 

  S’hi ha d’incloure els textos següents: 

LOGO BENEFICIARIO 
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“Es preveu que les actuacions que regula aquesta convocatòria rebin 

cofinançament del Fons Social Europeu en el marc del Programa operatiu de 

Catalunya núm. CCI 2014ES05SFOP007, amb un cofinançament del 50%.” 

 

També s’han d’indicar entre les obligacions dels beneficiaris la d’acceptar la inclusió 

en la llista de beneficiaris publicada d’acord amb l’article 115, apartat 2, del 

Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 

desembre de 2013. 

 

 S’han d’incloure en les bases reguladores i en les resolucions de convocatòries els 

textos següents: 

 

o S’han d’incloure l’emblema de la Unió Europea, la referència a la Unió 

Europea, la referència al Fons Social Europeu i el lema “L’FSE inverteix en 

el teu futur” en totes les mesures d’informació i comunicació. 

 

o S’hi ha de fer constar el cofinançament del Fons Social Europeu en 

qualsevol document que es lliuri als participants, o que formi part de 

l’expedient, com ara els certificats d’assistència, els convenis en pràctiques, 

els contractes, els anuncis a l’aula, etc. 

 

 

o Durant la realització de l’operació s’hi ha de fer constar el cofinançament del 

Fons Social Europeu a l’espai web disponible i mitjançant un cartell visible 

per al públic de mida A3 com a mínim. 

En els contractes administratius 

 S’han d’incloure l’emblema de la Unió, la referència a la Unió Europea, la 

referència al Fons Social Europeu i el lema “L’FSE inverteix en el teu futur” en 

la documentació administrativa del procediment de contractació: 

o inici de l’expedient, 

o aprovació de l’expedient, 

o aprovació de la despesa, 

o plecs administratius i tècnics, 

o anuncis de licitació i adjudicació (tant a la plataforma de contractació com 

en els diaris oficials), 
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o Resolució d’adjudicació, 

o Comunicació de l’adjudicació a l’adjudicatari i resta de licitadors, 

o Contracte administratiu. 

A la resolució d’adjudicació del contracte s’hi han d’incloure els textos següents: 

“Es preveu que les actuacions que estableix aquest contracte rebin cofinançament 

del Fons Social Europeu en el marc del Programa operatiu de Catalunya núm. CCI 

2014ES05SFOP007, amb un cofinançament del 50%.” 

“L’adjudicació del contracte suposa l’acceptació per part de l’entitat adjudicatària a 

ser inclosa en la llista pública que recull l’article 115, apartat 2, del Reglament (UE) 

núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.” 

 

En la contractació de personal les despeses de la qual estiguin cofinançades 

 S’han d’incloure l’emblema de la Unió Europea, la referència a la Unió Europea, 

la referència al Fons Social Europeu i el lema “L’FSE inverteix en el teu futur” 

en els models de sol·licitud al procés de selecció (si s’escau), en els informes 

de valoració dels candidats i en la resolució del procés de selecció. 

 

 S’han d’incloure l’emblema de la Unió Europea, la referència a la Unió Europea, 

la referència al Fons Social Europeu i el lema “L’FSE inverteix en el teu futur” 

en el contracte establert amb el candidat seleccionat, i també s’ha de fer 

referència a una de les clàusules del contracte en el seu cofinançament per 

l’FSE. Si el contracte està à lligat a l’execució d’una operació concreta, es pot 

indicar també en aquesta clàusula el nom de l’operació. 

 

En la realització d’operacions cofinançades 

 Informació al públic del suport obtingut dels fons incloent-hi una breu descripció 

al seu lloc d’Internet , de manera proporcionada al grau de suport prestat. 

 Col·locar un cartell informatiu del projecte (d’una mida com a mínim d’A3 ) en el 

qual s’hi ha d’esmentar l’ajuda financera de la Unió, en un lloc visible al públic 

(per exemple a l’entrada a l’edifici). 
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 Menció a l’FSE en el material didàctic elaborat pel mateix beneficiari i en tota la 

documentació generada en el desenvolupament de l’operació: fitxes de 

participants, convenis de pràctiques, llistes d’assistència, certificats, etc., així 

com, en el cas que l’execució del projecte es realitzi mitjançant personal propi, 

en el document de designació formal de personal en la realització del projecte. 

Exemple de cartell 

 

 

Actuacions de difusió  

 A totes les publicacions institucionals i en especial en els fullets, memòries, notes 

informatives, pàgines web, anuncis en premsa, TV, ràdio, notes de premsa, 

invitacions, etc., que facin referència a alguna operació cofinançada pel Fons Social 

Europeu, s’hi ha d’incloure una indicació que esmenti la participació de la Unió 

Europea, així com l’emblema europeu i el lema de l’FSE. 

 A les activitats informatives (conferències, seminaris, etc. ) en què es faci referència 

a les operacions cofinançades, s’hi ha d’incloure l’emblema europeu i el lema de 

l’FSE. 

 A les presentacions de projectes cofinançats o en els seus vídeos promocionals, a 

més d’incloure’s l’emblema europeu i el lema de l’FSE, s’hi han d’incloure subtítols 

en anglès per facilitar-ne la difusió. 
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Característiques gràfiques de l’emblema europeu 

DESCRIPCIÓ SIMBÒLICA 

Sobre un fons de cel blau, dotze estrelles daurades formen un cercle, que representa la 

unió dels pobles d’Europa. Les estrelles són invariablement dotze, símbol de perfecció i 

unitat. 

DESCRIPCIÓ HERÀLDICA 

Sobre un camp blau, un cercle format per dotze estrelles d’or, les puntes del qual no es 

toquen entre si. 

 

DESCRIPCIÓ GEOMÈTRICA 

 

 

 

 

L’emblema consisteix en una bandera rectangular de color blau, la longitud de la qual 

equival a tres mitjans de la seva amplada. Dotze estrelles daurades equidistants formen un 

cercle imaginari el mig del qual se situa en el punt d’intersecció de les diagonals del 

rectangle. El radi del cercle equival a un terç de l’amplada de la bandera. Cadascuna de 

les estrelles de cinc puntes s’inscriu en un cercle imaginari en què el radi equival a una 

divuitena part de l’amplada de la bandera. Totes les estrelles estan en posició vertical, és 

a dir, amb una punta dirigida cap amunt i altres dues sobre una línia recta imaginària, 

perpendicular a l’asta de la bandera. La disposició de les estrelles es correspon amb la de 

les hores en l’esfera d’un rellotge, i el seu nombre és invariable. 
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COLORS REGLAMENTARIS 

Els colors de l’emblema són els següents: 

Pantone Reflex Blue per a la superfície del rectangle. 

Pantone Yellow per a les estrelles. 

REPRODUCCIÓ EN QUADRICROMIA 

Quan s’imprimeix en quadricromia, no es disposa dels dos colors normalitzats, per la qual 

cosa cal obtenir-los a partir dels quatre colors de la quadricromia. 

El Pantone Yellow s’obté utilitzant un 100% de Process Yellow. 

El Pantone Reflex Blue s’obté barrejant un 100% de Process Cyan amb un 

80% de Process Magenta. 

 

INTERNET 

A la paleta web, el Pantone Reflex Blue correspon al color RGB: 0/0/153 (hexadecimal: 

000099) i el Pantone Yellow, al color RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00). 

REPRODUCCIÓ EN MONOCROMÍA 

Si el negre és l’únic color disponible, s’ha de delimitar la superfície 

del rectangle amb una vora negra i estampar-hi les estrelles, 

també en negre, sobre un fons blanc.  

 

 

 

 

En cas que l’únic color disponible sigui el blau (és imprescindible 

que sigui Reflex Blue), aquest s’ha d’utilitzar com a color de fons 

al 100%, i es reproduiran les estrelles en negatiu blanc. 
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REPRODUCCIÓ SOBRE FONS DE COLOR 

L’emblema s’ha de reproduir preferentment sobre un fons blanc. S‘han d’evitar fons de 

diversos colors, especialment els que no combinin bé amb el blau. Quan no sigui possible 

evitar un fons de color, s’envoltarà el rectangle de l’emblema amb una vora blanca d’un 

gruix equivalent a 1/25 de l’alçària del rectangle. 

 

 

 

Es poden realitzar descàrregues i consultes sobre aquestes característiques gràfiques de 

l’emblema comunitari a la pàgina web: 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_es.htm 

   

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_es.htm

