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INDICACIONS PER A LA CORRECTA DIFUSIÓ DE LES ACTUACIONS QUE 
ES PORTEN A TERME AMB EL FINANÇAMENT DEL FONS SOCIAL 
EUROPEU1 A TRAVÉS DEL REACT-EU 

 
 
El Fons que provenen de la iniciativa REACT-EU2 forma part d'un paquet d'ajuts europeus més 
ampli aprovat per la Comissió Europea el juliol de 2020, anomenat Next Generation EU, que 
contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia del 
coronavirus.  
 
La major part d'aquests recursos s'emmarquen en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
La iniciativa REACT-EU es contempla per ajudar els territoris a enfortir l'estat del benestar, 
blindar els serveis públics i reactivar l'economia després de l'impacte de la pandèmia provocada 
per la COVID-19. 
 
REACT-EU complementa els programes de política de cohesió en curs (2014-2020) i addiciona 
recursos de cohesió per al període 2021-2027.  
 
Aquests fons estaran disponibles fins al 2023, i serviran de pont entre la resposta d’emergència 
a la crisi, i la recuperació a llarg termini amb els nous programes del nou Marc Financer 
Plurianual. S’han d’utilitzar per a projectes que fomentin les capacitats de reparació de la crisi en 
el context de la pandèmia del coronavirus, i les seves conseqüències socials, i també per a 
inversions en operacions que contribueixin a preparar una recuperació de l’economia verda, 
digital i resistent. També es podran finançar mesures d’assistència tècnica. 
 
Els recursos es distribuiran als estats membres el 2021 i el 2022 des del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu d’Ajuda 
als més Desfavorits (FEAD), així com per l’Ocupació Juvenil – Iniciativa (YEI) 
 
Atès que part d’aquests ajuts estan emmarcats en el Fons Social Europeu, el SOC, com a 
organisme intermedi, té l’obligació d’establir els termes en què es portaran a terme les actuacions 
finançades com també establir les indicacions per a la seva correcta identificació i difusió. 

                                                      

1 Les indicacions per a la difusió del POCAT i POEJ 2014-2020, es troben publicades en el document Accions 

subvencionades pel FSE i/o la Iniciativa d’Ocupació Juvenil 2014-2020. 

 

2 REGLAMENTO (UE) 2020/2221 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de diciembre de 2020 por 

el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones 

de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-

19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE)  

Apartado 14 de las Disposiciones de ejecución para los recursos REACT-UE: 

14.En el ejercicio de sus responsabilidades en materia de información, comunicación y visibilidad de conformidad con el 

artículo 115, apartados 1 y 3, y el anexo XII, los Estados miembros y las autoridades de gestión garantizarán que los 

beneficiarios potenciales, los beneficiarios, los participantes, los destinatarios finales de los instrumentos financieros y el 

público en general sean conscientes de la existencia y el volumen de los recursos REACT-UE y del apoyo adicional que 

estos proporcionan.  

Los Estados miembros y las autoridades de gestión explicarán claramente a los ciudadanos que la operación en cuestión 

se financia como parte la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 y garantizarán la plena transparencia, 

utilizando, cuando sea adecuado, las redes sociales. Las referencias al “Fondo”, “Fondos” o “Fondos EIE” en la sección 

2.2 del anexo XII se completarán con la referencia “financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de 

COVID-19”, cuando el apoyo financiero a las operaciones se preste con cargo a los recursos REACT-UE. 

 

mailto:https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/el-servei-public-docupacio-de-catalunya_soc/imatge-corporativa/
mailto:https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/el-servei-public-docupacio-de-catalunya_soc/imatge-corporativa/
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Identificació dels programes o actuacions amb el finançament a càrrec del fons europeu 
REACT-EU 
 
Els programes o actuacions finançades a càrrec del fons europeu REACT-EU s’identificaran 
gràficament amb l’emblema de la UE i les paraules ‘Finançat per la Unió Europea’3, d’acord 
amb la guia publicada per la Unió Europea sobre L’ús de l’emblema europeu en el context dels 
programes de la UE  2021-2027, en la seva versió catalana.  
 

               
 
I també amb la identificació recollida al Programa d’Identificació visual de la Generalitat sobre la 
identificació del instrument NextGenerationEU a Catalunya. 

 

 

 
 
De manera clara i visible, es farà constar la frase que s’indica a continuació: 
 

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament/organisme4, i finançada 
al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la 

pandèmia de COVID-19” 

 
 
Aquesta frase no ha d’anar integrada en la imatge, es posarà com a text i no formarà part de la 
imatge de la UE. 
 

 Identificació de les actuacions: 
 
En convocatòries, notes de premsa i d’altres materials escrits que no puguin portar logotips o 
l’emblema de la Unió Europea de manera explícita, pel mateix format del document, es farà 
constar el finançament de la UE en els termes que recull la frase següent: 
 

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament/organisme5, i finançada 
al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la 

pandèmia de COVID-19” 

 
 
En fulletons i d’altres materials gràfics. S’identificaran les actuacions seguint el manual 
d’imatge corporativa del Departament/organisme respecte de la identificació de les actuacions 
en el marc del POCAT/POEJ 2014-2020. Pel que fa a la identificació de la UE serà la que s’ha 
indicat anteriorment: emblema de la Unió Europea i les paraules ‘Finançat per la Unió Europea’, 

                                                      

3 La identificació de la UE  respon a les imatges que hi ha al Centre de descàrregues d’elements visuals traduïdes al català. 
4 En el supòsit d’altres departaments de la Generalitat que gestionin aquest fons el text que s’ha d’encabir serà: “Aquesta 
actuació  està impulsada i subvencionades pel Departament de ..... i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com 
a part de de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”. 
5 En el supòsit d’altres departaments de la Generalitat que gestionin aquest fons el text que s’ha d’encabir serà: “Aquesta 
actuació  està impulsada i subvencionades pel Departament de ... i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a 
part de de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Economia-i-Hisenda/harm_NextGenerationCatalunya.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter
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sense referència a fons ni al lema, caldrà tenir en compte l’harmonització amb la marca Next 
Generation Catalunya i la imatge del Departament/organisme que correspongui. Es posa un 
model de franja, caldrà substituir la imatge de la Generalitat per la del Departament/organisme 
de què es tracti 
 
 

 
 
Se seguiran les indicacions del manual d’imatge corporativa del Departament/organisme per al 
disseny de fulletons i d’altres materials gràfics, posant sempre els següents recursos gràfics  
 
.- Emblema de la UE amb les paraules Finançat per la Unió Europea 
.- Marca Next Generation Catalunya 
.- identificació gràfica del Departament/organisme 
 
En lloc visible del fulletó o material gràfic, es posarà la frase: 
 

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament/organisme  i finançada 
al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la 

pandèmia de COVID-19”. 

 
   

 Cartells: 
 
Els cartells que identifiquin els espais on es fa l’actuació finançada amb aquests fons han de ser 
en format A3 i seguiran aquest format, un 25% de l’espai serà per a la identificació visual de la 
Unió Europea, la marca Next Generation i la identificació del Departament/organisme 
 

 
 

 Xarxes socials 
 
En la mesura que es pugui, les actuacions finançades per aquests fons s’identificaran amb la 
bandera de la Unió Europea, i la marca Next Generation EU de la Generalitat de Catalunya (amb 
una reducció màxima de 4,7 mm) 
 

 
 
 
Es farà constar la frase sobre el finançament de l’actuació en els termes que ja s’ha indicat. I en 
tots els casos es farà servir: 
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#FonsUECat  
#FonsREACT-EU 
 
Nota: es podrà descarregar les identificacions descrites a l’apartat del web del SOC: Recursos 
gràfics, logotips, emblemes, senyals 
 
 
 

Actuacions Externes 

Secretaria Tècnica 

 

Barcelona, febrer de 2022 

 

 

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

