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CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES EN MATÈRIA DE 

COMUNICACIÓ 2014-2020 

 

A.ANTECEDENTS 

 

La detecció, anàlisi i transferència de Bones Pràctiques constitueix l’eix fonamental de totes 

les Estratègies de Comunicació i una eina essencial per a la gestió pública i per a l’avanç 

en la consecució dels objectius de la política regional comunitària.  

 

Els criteris per a la identificació i selecció de Bones Pràctiques d’actuacions cofinançades 

són els acordats en el si de la xarxa GERIP de responsables d’informació i publicitat.  

Estan recollits a la Guia Metodològica de seguiment i avaluació dels plans de comunicació 

dels Programes Operatius FEDER, FSE i Fons de cohesió elaborada en l’anterior període 

de programació 2007-2013 i que va a ser objecte de revisió en els primers anys de l’actual. 

 

B.OBJECTIU 

 

La definició de criteris per a les Bones Pràctiques d’actuacions cofinançades és fonamental 

perquè serveixi de guia no només als avaluadors, sinó a la pròpia Autoritat de Gestió i/o 

Organisme intermedi i als beneficiaris en els seguiment de les seves actuacions, així com 

a referent a l’hora de contrastar diferents actuacions. 

 

C.CRITERIS 

 

Aquests criteris són els següents: 

 

1.L’actuació ha estat convenientment difosa entre beneficiaris/ àries, beneficiaris/ àries 

potencials i entre el públic en general. S’hauran de presentar totes les actuacions de 

comunicació realitzades envers l’actuació. (Des del començament de l’actuació) 

 

-Alt grau de cobertura sobre la població a la qual va dirigida. (La informació ha d’arribar 

al màxim nombre de persones del col·lectiu a qui s’adreci l’actuació) 

 

2.L’actuació incorpora elements innovadors. Caldrà destacar el caràcter innovador de 

l’actuació (metodologies, tecnologies o processos al serveis facilitats i les diferents eines 

emprades per posar-la en marxa). També es considerarà la innovació respecte al territori 

o àmbit d’execució i al públic objectiu. 
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-Ús de recursos innovadors pel que fa a la presentació, organització i/o 

desenvolupament. 

-Ús de tecnologies de la informació. (xarxes socials, per exemple) 

 

3.Adequació dels resultats obtinguts als objectius establerts. S’han de destacar els 

principals objectius,  mostrant el valor afegit que suposa el fet d’haver rebut Fons Europeus, 

indicant si tots ells s’estan complint i posant l’accent en quins tipus d’activitats i resultats es 

poden atribuir al projecte: Impacte en termes físics, quantitatius, qualitatius.  

 

-Evidencia d’un alt grau de qualitat. 

 

4.Contribució a la resolució d’un problema o debilitat detectada en l’àmbit territorial 

d’execució. Cal descriure a què problemàtica respon el projecte presentat i com la seva 

posada en marxa afavoreix el desenvolupament del territori i/o del públic objectiu. 

 

5.Consideració dels criteris horitzontals d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, 

així com responsabilitat social i sostenibilitat ambiental.  S’ha d’indicar com s’han 

aplicat aquests criteris en l’actuació corresponent.  

 

6.Sinèrgies amb altres polítiques o instruments d’intervenció pública. Es tindrà en 

compte si l’acció ha reforçat l’actuació d’altres Fons (regionals, nacionals, europeus) i ha 

contribuït a potenciar els aspectes positius dels mateixos. 

 

D.PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE BONES PRÀCTIQUES 

 

Per a l’elaboració de l’informe de Bones Pràctiques a presentar en els Comitès de 

Seguiment, en els corresponents informes anuals ha de contenir:   

 

-La seva presentació es farà a través d’un informe de Bones Pràctiques (formulat en 

castellà i anglès) el qual es presentarà amb: 

 

o Un llenguatge accessible i clar de l’actuació.  

o S’aportaran els arguments necessaris per a justificar el compliment dels anteriors criteris, 

així com, la documentació gràfica i de suport que es consideri oportuna. 
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oAixí mateix, s’ha de facilitar l’ import de l’ajuda i la despesa total de  l’operació en qüestió 

i l’ impacte de la mateixa en termes de desenvolupament econòmic i ocupació.  

 

oLa identificació de la bona pràctica en base als criteris establerts en aquest apartat i també 

una breu descripció de la mateixa, els elements que justifiquen i en els quals es recolza 

aquesta selecció. 

 

Tots els Organismes Públics que rebin Fons procedents de la Política de Cohesió en cada 

Programa Operatiu han de presentar com a mínim una Bona Pràctica per any.  

 

D’altra banda segons l’Estratègia de comunicació del Programa operatiu del Fons Social 

Europeu de Catalunya 2014-2020 i pel que fa a les obligacions dels beneficiaris en totes 

les mesures d'informació i comunicació que dugui a terme, el beneficiari haurà de 

reconèixer el suport dels fons a l'operació mostrant: 

oL'emblema de la Unió, de conformitat amb les característiques tècniques establertes en 

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. 

 

oUna referència al Fons Social Europeu i al lema.  
 

(http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/el-servei-public-docupacio-de-

catalunya_soc/imatge-corporativa/ ) 

 

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/el-servei-public-docupacio-de-catalunya_soc/imatge-corporativa/
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