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NOTA INFORMATIVA 08/2019 
 
 

 

INDICACIONS PER A L’EXECUCIÓ DE LES MESURES D’INFORMACIÓ I 
PUBLICITAT DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU DE 
CATALUNYA 2014-2020 (POCAT), DEL PROGRAMA OPERATIU D’OCUPACIÓ 
JUVENIL 2014-2020 (POEJ) I RECOLLIDA D’INDICADORS 
 
I.- Indicacions per a l’execució de les mesures d’informació i publicitat del POCAT/POEJ 

 
En totes les actuacions que es facin d’informació i comunicació de programes que es realitzin en el 
marc del POCAT/POEJ caldrà reconèixer explícitament la participació del Fons Social Europeu, 
mitjançant: 
 

•L’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 a 
partir de l’article 115, apartat 4 del Reglament 1303/2013 i una referència a la Unió Europea. 
 
•Una referència al Fons Social Europeu, (POCAT) i a la iniciativa europea d’ocupació juvenil 
(POEJ) 

 
1.- Ús del logotip del  FSE  

 
*Per a la Iniciativa europea d’ocupació juvenil aquestes indicacions són vàlides, substituint aquest 
logotip, pel que porta “Iniciativa d’Ocupació Juvenil 

 

Model logotip quadricromia a utilitzar amb caràcter general:  

 

En cas de disposar únicament de color blau:     

 

En cas de disposar únicament de color negre:     

 
1.1 Composició de logotips a utilitzar amb caràcter general 

 
SOC 
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Altres departaments de la Generalitat 

 

      
 
2.- Indicacions per a les convocatòries de subvencions 

 
Es donarà coneixement del cofinançament del Fons Social Europeu a les bases reguladores, en les 
resolucions de convocatòria, en les publicacions en diaris oficials de l’esmentada resolució i en la 
resolució de la concessió. S’inclourà el següent text: 
 
“Es preveu que les actuacions regulades en aquesta convocatòria rebin confirmació del Fons Social 
Europeu en el marc del Programa Operatiu de Catalunya núm. CCI 2014ES05SFOP007 amb un 
cofinançament del 50%”. 

 
També s’indicarà entre les obligacions dels beneficiaris la d’acceptar la seva inclusió a 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’inclourà a les bases reguladores i a les resolucions de convocatòries, els següents textos: 
 

o S’inclourà 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 totes les mesures 
d’informació i comunicació. 

o Es farà constar el cofinançament del Fons Social Europeu en qualsevol document 
que es lliuri als participants, o que formi part de l’expedient, com per exemple els 
certificats d’assistència, els convenis en pràctiques, els contractes, els anuncis a 
l’aula, etc. 

o Durant la realització de l’operació es farà constar el cofinançament del Fons Social 
Europeu en l’espai web disponible i mitjançant un cartell visible per al públic de mida 
A3 mínim. 
 

3.- Indicacions per als contractes administratius 

 
 S’inclourà l’emblema de la Unió, la referència al Fons i el lema “L’FSE inverteix en el teu 

futur” a 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 als diaris 

oficials) 
o Resolució d’adjudicació 
o Comunicació de l’adjudicació a l’adjudicatari i altres licitadors 

 
En la resolució d’adjudicació del contracte s’inclouran els següents textos: 

 

IDENTIFICACIÓ  DEPARTAMENT 
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“Es preveu que les actuacions previstes en 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 a la 
llista pública que es recull a l’article 115, apartat 2 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013”. 
 
4.- Indicacions en la contractació de personal les despeses del qual estiguin cofinançades 

 
 S’inclourà l’emblema de la Unió, la referència al Fons i el lema “L’FSE inverteix en el teu 

futur” en els models de sol·licitud al procés de selecció (si escau), en els informes de 
valoració dels candidats i en la resolució del procés de selecció. 
 

 S’inclourà l’emblema de la Unió, la referència al Fons i el lema “L’FSE inverteix en el teu 
futur” en el contracte celebrat amb el candidat seleccionat i també es farà referència en una 
de les clàusules del contracte al cofinançament d’aquest per l’FSE. Si el contracte està lligat 
a l’execució d’una operació concreta, es pot indicar també a l’esmentada clàusula el nom 
de l’operació. 

 
5.- Indicacions per a la realització d’operacions cofinançades 

 
 Informació al públic del suport obtingut dels Fons incloent una breu descripció al seu lloc 

d’internet, de manera proporcional al nivell de suport prestat. 
 
 Col·locant un cartell informatiu del projecte (mida mínima A3) en el qual s’esmentarà l’ajuda 

financera de la Unió, en un lloc visible al públic. 

Model de cartell: corregir FSE:
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 Esment a l’FSE en el material didàctic elaborat pel propi 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 faci mitjançant personal propi, en 
el document de designació formal de personal a la realització del projecte. 
 

II.- Actuacions de difusió  

 En 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 per l’FSE s’inclourà una indicació o 
esment de la participació de la Unió Europea, així com l’emblema europeu i el lema de l’FSE. 
 

 En les activitats informatives (conferències, seminaris, etc.) en què es faci referència a les 
operacions cofinançades, caldrà incloure l’emblema europeu i el lema de l’FSE. 
 

 En les presentacions de projectes cofinançats o en vídeos promocionals d’aquests, a més 
d’incloure l’emblema europeu i el lema de l’FSE, caldrà incloure subtítols en anglès per 
facilitar la seva difusió.  

 

1.- Contingut 

S’ha de fer constar, segons el format (cartells, fulletons, o xarxes socials): 

Comú per a tots els suports 

a) Com està subvencionat el programa. (OBLIGATORI) 

 Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat 
en un 50% pel Fons Social Europeu. 

b) On s’han d’adreçar les persones interessades en participar en el programa: (OBLIGATORI) 

 Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball corresponent o a les 
entitats subvencionades.  

 

Per a fulletons 

       c)    Requisits per participar: 

(Resum dels requisits de les persones per accedir al programa que sigui) 

d) Informació de la pàgina web del SOC: 

Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat 

Per a les xarxes socials 

S’indicarà que el programa està cofinançat pel FSE.  

S’intentarà posar els logotips del SOC, Generalitat i FSE segons la lletra f de l’apartat 2. 

Es faran servir #ocupació #FonsUEcat  #fonssocialeuropeu #FSE 
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2.- Harmonització identificació institucional 

 

Comú per a tots els suports 

a) En el cas d’impressions en color els logotips institucionals han d’esser en color, d’acord 
amb les indicacions corresponents (apartat “g”) 

b) Capçalera:   

 Logotip del SOC1 

 
c) Peu del document: 

a. Logotip de la Generalitat de Catalunya (esquerra del document) 
b. Fons Social Europeu. L’FSE inverteix en el teu futur (centre del 

document) 
c. Logotip de l’entitat (dreta del document)  

 

  
 

d) El logotip de l’entitat col·laboradora ha de tenir la mateixa grandària o inferior 
a la resta de logotips. 

 
Per a fulletons 
 

e) En cas de díptics o tríptics, els logotips del SOC, la Generalitat de Catalunya i del Fons 
Social Europeu, han d’anar en la portada.  

 
Per a pàgines web 
 

f) En cas de pàgines web la disposició del logotips institucionals és: 
 

 
A les pàgines web la identificació del FSE serà sempre en color 

 

                                                      
1 En el supòsit de programes gestionats i cofinançats per altres departaments, no cal posar el logotip del SOC, 
i la identificació de la Generalitat correspondrà amb el logotip del Departament de què es tracti. Aquest criteri 
s’aplicarà la resta de punts que es recullen en aquestes indicacions. 

tip de l’entitat 
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g) Colors, mides, distancies entre logotips i models: 

 En la pàgina web del SOC http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/el-servei-public-
docupacio-de-catalunya_soc/imatge-corporativa/ trobareu les indicacions i els models dels 
logotips del SOC i Fons Social Europeu. 

 En la pàgina web “http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/ “, trobareu 
les indicacions i els model del logotip de la Generalitat de Catalunya. 

 
III.- Recollida d’indicadors 

 
Els indicadors, es recolliran en el llibre Excel que es facilita. En total s’han comptabilitzat 7 indicadors 
relacionats amb la informació i publicitat del POCAT i el POEJ. Cadascun d’ells es recull en un full 
del llibre, on cada pestanya està identificada amb el número i literal de l’indicador. 
 
Es convenient posar les evidències que justifiquin els indicadors, per exemple enllaços a web, xarxes 
socials, així com també fora bo adjuntar fotos i d’altres recursos gràfics que es consideri adient.  

 
1.- Activitats i actes públics 

 
En aquest apartat es recullen tots aquells actes que serveixin per a la difusió de les polítiques 
comunitàries (actes de llançament del POCAT –fets-; celebració del dia d’Europa, assistència a fires, 
jornades i d’altres actes públics. També les inauguracions, presentacions i/o cloendes d’actuacions, 
cursos, programes etc. relacionats amb el POCAT/POEJ. 
 
2.- Difusió en mitjans de comunicació 

 
Aquí, es recolliran els diferents tipus d’accions de difusió en els mitjans de comunicació: anuncis en 
TV/ràdio/premsa, banners en internet. Notes de premsa en teletips, premsa local. Poden ser de 
manera individual o formant part d’una campanya. 
 
Es recolliran les comunicacions a través de les xarxes socials, així com totes aquelles actuacions 
de publicitat realitzades per les entitats gestores i col·laboradores durant el període. 
 
3.- Publicacions realitzades 

 
Qualsevol tipus de publicacions editades, tant en suport paper com digital o electrònic: llibres, 
fulletons, revistes, CD, DVD, vídeos..., que s’adrecin a la ciutadania amb la finalitat de donar a 
conèixer POCAT/POEJ, o alguna de les seves actuacions concretes, així com aquelles relacionades 
con la política regional europea. 
 

4.- Informació a través de pàgines web 

 
Comptabilitza les principals webs que es faci servir per a la transmissió d’informació sobre el 
POCAT/POEJ, o bé d’algunes actuacions concretes, així com la informació relacionada amb la 
política regional europea. 
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5.- Informació a través de qualsevol tipus de cartellera 

 
Es recullen els diferents suports (cartells, plaques, fulletons, pòsters, expositors, estands i/o tanques 
publicitàries) fetes servir amb finalitat publicitària i amb l’objecte de donar a conèixer el 
POCAT/POEJ, o alguna de les seves actuacions concretes. 
 
6.- Documentació: Instruccions i d’altres documents dirigides als participants dels PO 

 
S’inclou la documentació distribuïda des de les autoritats de gestió i/o organismes intermedis als 
organismes gestors dels programes, així com d’aquests als beneficiaris potencials dels fons 
europeus: guies metodològiques, instruccions, informes... 
 
7.- Xarxes d’informació  

 
Es recullen les xarxes de comunicació establertes per posar en marxa i portar a la pràctica les 
estratègies de comunicació. (Aquest indicador, l’omple únicament el SOC). 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Tècnica 
Barcelona, juliol 2019 


