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INDICACIONS PER A LA CORRECTA DIFUSIÓ DE LES ACTUACIONS QUE 
ES PORTEN A TERME AMB LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, SOC  

 
 
Tot seguit es faciliten les indicacions que tenen com a finalitat aconseguir una identificació i 
visualització correctes de les actuacions que es porten a terme amb el suport i la subvenció del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquestes indicacions, que són de compliment obligat, s’hauran de tenir en compte en totes les 
publicacions institucionals i, en especial, en els fulletons, memòries, notes informatives, pàgines 
web, anuncis en premsa, TV, ràdio, notes de premsa, invitacions, presentacions etc. que facin 
les entitats col·laboradores i beneficiàries del SOC en matèria de polítiques actives per a 
l’ocupació. 
 
Els logotips, marca o imatge gràfica que apareguin, han de ser de la mateixa mida, i mantenir-ne 
les  proporcions. 
 
 
 
1. PROGRAMES O ACTUACIONS FINANÇADES AMB FONS DEL SERVEI PÚBLIC 
D’OCUPACIÓ ESTATAL (SEPE)1 
  
Mitjançant una Ordre ministerial de caràcter anual es recull la distribució, entre les CCAA, dels 
fons per als programes de polítiques actives d’ocupació que es financen a través del SEPE, 
procediments, i identificació de les actuacions.2 
 
Segons l’Ordre ministerial, les actuacions subvencionades a través dels fons rebuts del SEPE 
s’hauran d’identificar gràficament amb el logotip del SEPE. Aquest logotip està format per la 
identificació del Ministeri on estigui adscrit aquest organisme i la identificació del SEPE.  
 
 

 
 
 
 
Aquest logotip ha de constar en els contractes i la resta de la documentació que es faci servir en 
els serveis i els programes de foment de l’ocupació i formació professional per a l’ocupació; en 
la senyalització exterior dels centres i llocs on es fan aquestes accions, i en les activitats de 
comunicació que promocionen la seva realització. Aquest logotip ha d’aparèixer en els mateixos 
termes en què es recullin els elements que identifiquin la comunitat autònoma corresponent. 
 
Pel que fa a la identificació gràfica, preferentment s'ha d'utilitzar el logotip en color. Els colors que 
cal utilitzar seran els següents: 
 

                                                      
1 Article 3 i annex IV de  l’Orden TES/441/2022, de 17 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2022, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, créditos del ámbito 
laboral financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no financiados con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan Reincorpora-T 2019-2021. 
 
2 L’adscripció ministerial del SEPE pot variar, per la qual cosa, aquesta identificació que es reflecteix a aquestes 
indicacions és la vigent a data d’avui, si en un futur canviés d’adscripció ministerial s’hauria de fer servir la imatge del 

SEPE que es reculli a la normativa. 
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  En l'escut: 

 
- Negre Pantone 
- Vermell Pantone 186 
- Plata Pantone 877 
- Or Pantone 872 
- Verd Pantone 3415 
- Blau Pantone 2935 
- Porpra Pantone 218 
- Granada Pantone 1345 
 

  En el fons: 
 
- Negre Pantone 
- Groc Pantone 116 
- Blau Pantone 286 
- Gris Pantone 824 (a l'18%) 
 
La tipografia a utilitzar serà Gill Sans en majúscules. 
 
L’harmonització és la següent:  

 
Com  a norma general, les mides que s’han de tenir en compte són les de l’escut, de la base a 
l’extrem superior de la corona, cap identificació pot ultrapassar aquestes mides3.  
 
A més, també caldrà fer constar, en un lloc visible, que les actuacions es financen a través dels 
fons rebuts per part del SEPE. Per això s’haurà de posar la frase següent: 
 

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)” 

 
 
2. PROGRAMES O ACTUACIONS FINANÇADES AMB FONS DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ 
I FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
Mitjançant una Ordre ministerial de caràcter anual es recull la distribució, entre les CCAA, dels 
fons per als programes de formació professional per a l’ocupació que es financen a través del 
Ministeri d’Educació i Formació Professional, com també els procediments, i la identificació de 
les actuacions. 
 
Segons aquesta Ordre, les actuacions subvencionades a través dels fons rebuts del Ministeri 
d’Educació i Formació Professional, han d’anar identificades gràficament amb el logotip del 
Ministeri i, a més, amb la referència expressa, segons les indicacions gràfiques que consten a 
l’annex de l’Ordre de distribució.  
 

 

                                                      
3 Per a les mides, no es té en compte ni la caixa on estan incloses les lletres SOC ni la caixa on està inserida la identificació 
del Ministeri. 



                                                                                                              

                                                                                                                  

                                                                                  

3 

L’harmonització és la següent: 
 

 
 
 
A més, també caldrà fer constar, en un lloc visible, que les actuacions es financen a través dels 
fons rebuts per part del Ministeri. Per això s’haurà de posar la frase següent: 
 

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional“. 

 
 
 
3. PROGRAMES FINANÇATS PER LA UNIÓ EUROPEA  
 
3.1. Indicacions POCAT i POEJ 2014 i 2020  
 
Les indicacions estan publicades en el document Accions subvencionades pel FSE i/o la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil 2014-2020. 
 
3.2.  Programes o actuacions amb el finançament a càrrec del fons europeu REACT-EU4 
 
El Fons REACT-EU forma part d'un paquet d'ajudes europeu 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 

                                                      
4 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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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. 
 
Així doncs, s’ha d’informar els beneficiaris potencials, als beneficiaris, als participants i als 
destinataris finals de la procedència del finançament d’aquestes actuacions i per això, es farà 
servir l’emblema de la Unió Europea, amb la referència explícita ‘Unió Europea’, com a 
identificació visual. A més s’ha de fer constar la referència a l’FSE juntament amb la referència 
explícita que la actuació es finança com a resposta de la UE a la pandèmia de COVID-19. 
 
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’5, 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, en la difusió de les actuacions a càrrec a aquests fons, es farà constar 
la frase que s’indica a continuació: 
 

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC6, 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: 
 

                                                      

5 La identificació de la UE  respon a les imatges que hi ha al Centre de descàrregues d’elements visuals traduïdes al català. 
6 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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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 SOC7, 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 SOC 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’, sense 
referència a fons ni al lema, caldrà tenir en compte l’harmonització amb la marca Next Generation 
Catalunya: 
 
 

 
 
 

 
 
Se seguiran les indicacions del manual d’imatge corporativa del SOC per al disseny de fulletons 
i d’altres materials gràfics, i quan sigui necessari harmonitzar totes les identificacions es farà 
servir la franja harmònica següent:  
 

 
 
 
En lloc visible es posarà la frase: 
 

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC  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, i respectaran la divisió d’espais, un 25% per a la 
identificació del SOC, un 50% per a la identificació de l’actuació i el finançament de les 
actuacions. I un 25% per a la identificació visual de la Unió Europea. 
 

                                                      
7 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”. 
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 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: 
 
#FonsUECat  
#FonsREACT-EU 
#NGEUCat 
 
Nota: es podrà descarregar les identificacions descrites a l’apartat del web del SOC: Recursos 
gràfics, logotips, emblemes, senyals 
 
 
 
3.3. Actuacions Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en el marc del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU)8 
 
L'instrument financer Next Generation EU, aprovat pel Consell Europeu el 21 de juliol de 2020, 
inclou, com a element central, un «Mecanisme de Recuperació i Resiliència» (MRR) amb la 
finalitat de fer suport a la inversió i les reformes en els estats membres per aconseguir una 
recuperació sostenible i resilient. I al mateix temps permetrà una sèrie de reformes basades en 
la justícia social tant en l’àmbit nacional com a cogovernança amb les comunitats autònomes 
amb competències transferides. 

L’article 6 de l’Ordre TES/440/2022, de 17 de maig, assenyala que en un lloc visible s’ha de de 
fer constar que les actuacions s’han finançat amb càrrec als fons procedents del “Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència”, incorporant, al costat dels elements identificadors de la comunitat 
autònoma respectiva, els elements que estableix l'annex VI. 

 

                                                      

8 Es modifica aquest apartat per recollir el que diu sobre la identificació d’aquests fons l’ordre TES/440/2022, de 17 de 

mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2022, para su gestión por las comunidades 
autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia,  destinados a la ejecución de proyectos de inversión en el marco de los componentes 19 «Plan Nacional de 
Competencias Digitales» y 23 «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» 
recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  
 

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/
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En el mateix sentit, l’article 9.3. b) de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es 
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s’estableix9 
que en tots els projectes i subprojectes que es desenvolupin en execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència s'haurà d'exhibir de forma correcta i destacada l'emblema de la UE 
amb una declaració de finançament adequada que digui ‘finançat per la Unió Europea – 
NextGenerationEU’, juntament amb el logotip del PRTR10:  

La identificació dels programes subvencionats amb els fons del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència  portaran la identificació del SOC en harmonia amb la identificació de 
la Unió Europea, seguint les indicacions publicades sobre L’ús de l’emblema europeu en el 
context dels programes de la UE  2021-2027, les indicacions que estipula l’annex VI de 
TES/440/2022, de 17 de maig i  les indicacions recollides al Manual de marca per al Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 

 

 

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

 

 

 

Totes les convocatòries, licitacions, convenis i resta d’instruments jurídics, que es desenvolupin 
en aquest àmbit, hauran de contenir tant en el seu encapçalament (títol) com en el seu cos de 
desenvolupament la següent referència:  

 

“Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea- 
NextGenerationEU” 

 

En la difusió de les actuacions a càrrec a aquests fons, en un lloc visible, s’ha de fer constar 
també: 

 

“Aquesta actuació està subvencionada pel SOC i es finança amb càrrec als fons procedents 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- 

NextGenerationEU”. 

 
 

                                                      
9 Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el Sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia: 
Article 9.3.b) Per al compliment adequat del que preveu l'article 10 de l'Acord de Finançament, en tots els projectes i 
subprojectes que es desenvolupin en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s'haurà d'exhibir de forma 
correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui (traduïda a les llengües 
locals quan escaigui) "finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU", juntament amb el logotip del PRTR.../... 
 
10 Aquesta identificació anirà harmonitzada amb la imatge corporativa del SOC. 

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
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2021-12/Manual_marca_logos_Plan_de_Recuperacion.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2021-12/Manual_marca_logos_Plan_de_Recuperacion.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Economia-i-Hisenda/harm_NextGenerationCatalunya.pdf
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Harmonització de les imatges gràfiques. 

Totes les identificacions han de tenir la mateixa alçada, davant de dubtes, cap d’elles pot ser més 
gran que la bandera de la Unió Europea. La bandera de la Unió Europea ha de tenir com a mínim 
un cm d’alçada. 
 
Seguint les indicacions facilitades pel SEPE en diferents correus adreçats a les CCAA, la 
identificació, prioritàriament,  ha d’anar en la capçalera del document. 
 
En la difusió de les actuacions i programes finançats amb els fons procedents del PRTR s’han 
de fer servir les identificacions en l’ordre que s’indica a continuació en funció del tipus de suport.   
 
Dues línies: 
 

 
 
Una línia: 

 
 
 

 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: 
 
#PlanDeRecuperación 
#NextGenerationEu 
#FonsUECat  
#NGEUCat 

 

NOTA: les identificacions descrites en aquest document es poden descarregar a l’apartat del 
web del SOC: Recursos gràfics, logotips, emblemes, senyals 
 
Pel que fa als models de papereria estan disponibles a l’apartat de Papereria a la intranet del 
SOC. 
 
 

Actuacions Externes.  

Secretaria Tècnica 

Barcelona, maig 2022 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/el-servei-public-docupacio-de-catalunya_soc/imatge-corporativa/
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Imatge-corporativa/Papereria-SOC/Pagines/default.aspx

