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Introducció

Aquest manual de normes i aplicacions gràfiques conté totes 
les especificacions per a la correcta aplicació i reproducció de la 
identitat corporativa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

És l’eina que han de consultar i utilitzar totes aquelles persones, 
empreses i entitats que tinguin la responsabilitat d’aplicar 
qualsevol element d’aquesta identitat. 

Aquestes aplicacions i aquest manual han estat dissenyats 
tenint en compte la normativa del Programa d’identificació 
visual de la Generalitat de Catalunya (identitatcorporativa.
gencat.cat). 

Per a la resta d’aplicacions que es generin (publicacions, 
publicitat, pàgines web, estands...), cal seguir també 
la normativa dels apartats corresponents del Programa 
d’identificació visual.

El SOC és un organisme autònom de caràcter administratiu, 
adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El SOC emmarca la seva actuació en l’estratègia europea 
d’ocupació i en els plans nacionals sobre treball de l’Estat.

El disseny de la marca transmet serietat i solvència a través 
d’una composició senzilla, clara i bàsica; sense elements 
superflus: dues pastilles de color i una tipografia senzilla com la 
DIN.

El cromatisme és un element realment característic de la 
marca: un blau pur (cian) i un verd lluminós confereixen un caire 
optimista al conjunt.

El text de la marca el componen l’abreviatura SOC i la 
descripció completa de l’organisme. 



Manual d’identificació visual corporativa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 4

Color corporatiu
Blau Pantone Process Cyan C
Quadricromia: C: 100, M: 0, Y: 0, K: 0 | RGB: R: 0 G: 166 B: 214
HTML: 00a5d4 | RAL: 230 60 40 | Vinil: 3M Scotchcal sèries 
100 i 3650 100-123
Verd Pantone 376C
Quadricromia: C: 50, M: 0, Y: 100, K: 0 | RGB: R: 125 G: 186 B: 0
HTML: 7cb900 | RAL: 120 70 75 | Vinil: Avery 900 Avery Super 
Cast in Pantone 368

Tipografia corporativa
DINPro Bold
Caixa alta

DINPro Medium
Caixa alta i caixa baixa

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890(.,:;?¿!¡´’*@&®-~)
áàéèíìïóòúùüç

Identitat visual

Es denominen signes d’identitat visual el símbol i el logotip.

L’estructura, les proporcions entre el símbol i el logotip i la 
composició tipogràfica són fixes i no admeten variacions.
Per a la reproducció s’han d’utilitzar sempre originals vectorials.

Reproducció del símbol i del logotip en quadricromia i a una 
tinta plana.

Construcció, proporcions i tipografia

La marca SOC és horitzontal. Està formada per un rectangle 
dividit en dues parts mitjançant una línia inclinada 24º. A 
l’esquerra hi ha les inicials de l’entitat i a la dreta, la seva 
denominació en dues línies. 

Color

La gamma cromàtica, basada en colors clars i vius, és molt 
reconeixible. Té un pes especial tant en el logotip com en 

el desenvolupament de tota la identitat. El cian és el color 
corporatiu principal i el verd és el complementari. 

Casos especials d’aplicació de la marca: quan les 
circumstàncies cromàtiques del fons ho exigeixin, la marca ha 
d’anar emmarcada en un requadre de fons blanc del mateix 
gruix que la línia que parteix el rectangle.

Tipografia

La tipografia escollida per al disseny de la marca SOC és la DIN 
Bold per a “SOC” i la DIN Medium, a caixa esquerra i en blanc 
sobre color, per a “Servei Públic d’Ocupació de Catalunya”.

Criteris de reducció

La mida mínima de la marca no ha de ser inferior a 40 mm de 
llargada. La mida mínima del senyal de la Generalitat és de 4,7 
mm d’alçada (4,9 mm d’alçada quan coexisteix amb la marca 
SOC).

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890(.,:;?¿!¡´’*@&®-~)
áàéèíìïóòúùüç

Mida mínima
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Aplicacions sobre fons de color

En general el conjunt identificador s’aplica sempre en els colors 
propis sobre un fons de color. Només s’aplica en negatiu sobre 
el mateix color corporatiu o colors corporatius.

En els casos en què el fons de color tingui una saturació inferior 
al 20% o superior al 80%, el text del conjunt identificador es pot 
aplicar en blanc o negre en funció d’aquest fons.

Hi ha casos concrets en què el símbol per una qüestió 
d’interferència de colors amb el color del fons també s’ha de 
canviar de color i posar-lo en blanc o negre. 

En aquests casos, doncs, s’ha d’aplicar la versió en negatiu del 
conjunt identificador.

Ús de la marca sobre fons de color no corporatiu

Sempre que sigui possible s’ha d’intentar respectar el text de la 
marca en blanc o negre, evitant qualsevol altre color.

Quan el context no sigui l’idoni, s’ha d’aplicar la marca amb els 
seus colors originals amb el perímetre normatiu de respecte en 
blanc (A).

(A)

(A)
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Versió a una tinta

En aplicacions en blanc i negre, el color corporatiu té el valor 
equivalent al 100% del negre.

La marca en color negre s’ha d’utilitzar en documents 
corporatius on no apareixen els altres dos colors

Negre 100%
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Aplicacions segons el fons en blanc i negre

En les aplicacions en blanc i negre sobre fons tramat, si el fons 
té una intensitat igual o inferior al 40%, el símbol esdevé negre 
100% i el text explicatiu es manté en negre. A partir de tramats 
de fons superiors al 40%, el símbol i el text explicatiu s’apliquen 
en blanc.

%06

 

>%04<
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Interpretació acceptada de la marca

Per a algunes aplicacions corporatives s’accepta aquesta 
variació a partir de la marca.

En aquests ítems, aquesta variació substitueix la marca, és a 
dir, no és obligatori posar-la.

Aquesta opció s’utilitza, per exemple,  en carpetes, en dossiers 
i en sobres bossa.

Com es fa aquesta variació?

Allargant la franja de color a banda i banda, sense degradar (el 
degradat de la imatge d’exemple només és per indicar llargada 
indefinida). Respecte al text, es pot optar per mantenir les dues 
línies o posar-lo en una sola tal com apareix en la imatge.
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Paper de carta. Primer full

Format
A4, 210 x 297 mm.

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Adreça
Helvetica Light o Arial.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

Cotes en mm.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

marca plec 1/3

10 mm

30 mm

marca plec 1/2

12 mm

6 mm

10 mm

20 mm

60 mm

8,1 mm

10 mm

marca plec 1/3

10 mm

30 mm

marca plec 1/2

12 mm

6 mm

10 mm

20 mm

60 mm

8,1 mm

10 mm

espai per al text

opcional

espai per al text

opcional
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Paper de carta. Genèric

Format
A4, 210 x 297 mm.

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Cotes en mm.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

marca plec 1/3

10mm

30mm

marca plec 1/2

12mm

10mm

20 mm

8,1mm

30mm

10mm

marca plec 1/3

10mm

30mm

marca plec 1/2

12mm

10mm

20 mm

8,1mm

30mm

10mm

espai per al text

opcional

espai per al text

opcional
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Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetuer adipiscing elit

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ulliam corper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem veleum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel willum lunombro dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por 
scientie, musica, sport etc., li tot Europa usa li sam vocabularium. Li lingues differe solmen in 
li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilitá'87 
de un nov lingua franca: on refusa continuar payar custosi traductores. It solmen va esser 
necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles.

Ma quande lingues coalesce
Li grammatica

Li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li 
nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va esser 
tam simplic quam Occidental: in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar un 
simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es.

A un Angleso it va semblar un simplificat Angles 

Li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li 
nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va esser 
tam simplic quam Occidental: in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar un 
simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es.

1.

55
3 total membres

186 li
 grammatica

  688 No exercents                          216 Exercents per compte alié
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Llull, 297-307
08019 Barcelona
Tel. +34 93 553 61 00
oficinadetreball.gencat.cat 

Nom i cognoms (persona destinatària)
Càrrec

Senyors/Senyores,

La normalització dels mecanogra�ats dels papers de carta assegura la unitat d’imatge de 
tota la correspondència, per la qual cosa aquest exemple és vàlid per a qualsevol 
organisme de la Generalitat.

La principal característica és l’alineació per l’esquerra de tots els textos seguint l’eix vertical 
que dibuixen les línies de la denominació de l’organisme. La font tipogrà�ca és l’Helvetica 
Light o Regular. Si l'estructura informàtica està desprovista d'aquesta família tipogrà�ca, la 
pot substituir l'Arial. Es recomana que el cos de lletra no sigui superior a l’11. L’espaiat entre 
línies pot ser el que li correspon al cos o sigui 11 punts o superior. La separació entre 
paràgrafs és d’una línia en blanc. No s’ha de justi�car el marge dret i s’ha de procurar no 
partir paraules.

El nom i el càrrec de la persona destinatària se situen sota de la denominació de 
l’organisme, començant a l’alçada que indica el punt que hi ha imprès. El text de la carta o 
del comunicat comença per sota del senyal de doblec, per facilitar el plegat adequat al 
sobre de format americà.

El nom i el càrrec de la persona emissora se situen a sota de la seva �rma, així com també 
la localitat i la data d’expedició, separades del primer grup per una línia en blanc. La 
distància mínima recomanada d’aquesta darrera línia al marge inferior del paper no ha de 
ser inferior a 35 mm.

Ben cordialment, 
    

Nom i cognoms
Càrrec

Barcelona, __ de ___________ de 20__

b

d

f

c

a

e

j
opcional

g

i

a

g

opcional

h

Paper de carta i literatura grisa. Estils del contingut de text

Format
A4, 210 x 297 mm.

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Estils del text
Tipografia / cos / interlínia

a. Text normal: Arial / cos 11 / 11
b. Títol 1: Arial Bold / cos 14 / 14
c. Títol 2: Arial / cos 14 / 14
d. Títol 3: Arial Bold / cos 12 / 12
e. Subtítol: Arial Bold / cos 11 / 11
f. Introducció: Arial / cos 11 / 11
g. Nom i cognoms: Arial Bold / cos 11 / 11
h. Càrrec: Arial / cos 11 / 11
i. Data: Arial / cos 11 / 11
j Peu de foto: Arial Italic / cos 8 / 8

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria
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Full de fax

Format
A4, 210 x 297 mm.

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Adreça
Helvetica Light o Arial.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

Literatura grisa
Arial
Senzill
Cos 11

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

Llull, 297-307
08019 Barcelona
Tel. +34 93 553 61 00
oficinadetreball.gencat.cat 

opcional
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Comunicat intern

Format
A4, 210 x 297 mm.

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Adreça
Helvetica Light o Arial.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

Literatura grisa
Arial
Senzill
Cos 11

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

Llull, 297-307
08019 Barcelona
Tel. +34 93 553 61 00
oficinadetreball.gencat.cat 

opcional
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Full de formularis

Format
A4, 210 x 297 mm.

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.
Cotes en mm.

Literatura grisa
Arial
Senzill
Cos 11

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

opcional

opcional
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opcional

exemple marca conveni

Full de convenis

Format
A4, 210 x 297 mm.

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Adreça
Helvetica Light o Arial.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

Literatura grisa
Arial
Senzill
Cos 11

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

marca plec 1/3

10 mm

30 mm

marca plec 1/2

12 mm

6 mm

10 mm

20 mm

60 mm

8,1 mm

10 mm
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Targetes (genèrica i nominal)

Format
A8, 74 x 52 mm.

Identificació bàsica
Senyal: 7,3 mm. 
Trama del 50% de negre.

Adreça
Helvetica Light.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

Nom i cognoms
Helvetica Bold.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

Càrrec
Helvetica Light.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

8 mm

7,7 mm

4 mm

4 mm

2 mm

7,3 mm

Helvetica light
Cos 7

Helvetica bold
Cos 7

Helvetica 
light
Cos 7
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Targeta gran

Format
210 x 100 mm.

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm. 
Trama del 50% de negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Adreça
Helvetica Light.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

espai per al text

opcional

10 mm

6 mm

12 mm

10 mm

36,5 mm

160 mm30 mm

210 mm

100 mm

20 mm
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Sobre americà

Format
Sobre americà, 225 x 115 mm.

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Adreça
Helvetica Light.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.
Cotes en mm.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

Llull, 297-307
08019 Barcelona

30 mm

10 mm

6 mm

12 mm

opcional
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Sobre bossa

Format
B4, 229 x 324 mm (tancat).

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Adreça
Helvetica Light.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.
Cotes en mm.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

Llull, 297-307
08019 Barcelona

10 mm 10 mm

20 mm

50 mm

20 mm

8,1 mm

opcional
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Carpeta SOC (ús extern)

Format
228 x 334 mm (tancat).
528 x 414 mm (obert).

Identificació bàsica
Senyal: 7,5 mm. 
Composició caixa a l’esquerra.
Color negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Color negre.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

opcional
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Carpeta SOC (ús intern)

Format
C4,  229 x 334 mm (tancat).
C4, 485 x 334 mm (obert).

Identificació bàsica
Senyal: 7,5 mm. 
Composició caixa a l’esquerra.
Color negre.

Fons Social Europeu
Mida: 8,1 mm. d’alçada. 
Composició caixa a l’esquerra.
Color negre.

S’utilitzen els colors estàndards de les cartolines.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria
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Segells

Format
488 mm (ample) x variable

Identificació bàsica
Senyal: 40 mm d’ample. 
Composició caixa a l’esquerra.
Color negre.

Franja del SOC
48,8 mm (ample)
Color negre

Per a més informació cal consultar la normativa a:
identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

Direcció

x/8

x

x/8

x/8

48,8 mm

Direcció

Llull, 297-307
08019 Barcelona Llull, 297-307

08019 Barcelona

Servei Territorial de Barcelona



Manual d’identificació visual corporativa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 23

Harmonització amb la identificació bàsica

La marca del SOC sempre s’harmonitza amb la identificació
bàsica de la Generalitat de Catalunya.

Aquests exemples mostren les proporcions establertes per 
les alçades del senyal i el símbol del logotip. Les diferents 
disposicions es poden determinar segons convingui en cada 
cas, segons el disseny, les alineacions i els espais.

Normativa per a la correcta harmonització de la identificació
visual del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en 
convivènciaamb la d’altres institucions.

D’acord amb el que s’estableix al Programa d’identificació 
visual de la Generalitat de Catalunya (identitatcorporativa.
gencat.cat) cal seguir aquesta normativa.



Manual d’identificació visual corporativa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 24

Harmonització amb la UE Fons Social Europeu

La col·laboració d’altres institucions (Unió Europea i Minsterio 
de Empleo y Seguridad Social) en qualsevol acció del SOC s’ha 
de fer constar en tots aquells materials de difusió d’acord amb 
la seva participació.
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Harmonització amb la UE Iniciativa d’Ocupació Juvenil

Aquesta harmonització és la que ha de constar en tots els
programes de la Garantia Juvenil.
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Harmonització amb el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Indicacions per a la correcta execució de les mesures d’informació i publi-
citat de les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del 
Programa Operatiu del FSE 2014/2020 a Catalunya, o de la Iniciativa europea 
d’ocupació juvenil

Tenint en compte el contingut del Programa Operatiu del 
FSE aprovat el passat desembre de 2015, a continuació 
es fa un recull de les indicacions que cal seguir a l’hora 
de fer informació i difusió de les actuacions que reben 
subvenció de fons europeus.

1) Referència gràfica amb la imatge corporativa
En totes les mesures d’informació i comunicació que es 
portin a terme caldrà deixar constància del suport dels fons 
europeus a l’operació mostrant sempre el logotip de la Unió 
Europea (emblema + “Unió Europea), 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 1303/2013.

El logotip de la Unió Europea haurà d’incloure una de les dues 
següents referències, en funció de quin programa operatiu 
apliqui:

a)“Fons Social Europeu. L’FSE inverteix en el teu futur”. 

b)“Fons Social Europeu. L’FSE inverteix en el teu futur. Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil”. 

2) Referència escrita
- Es farà constar el cofinançament del Fons Social Europeu 

en qualsevol documentque 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, etcètera.

- En el cas de tenir un lloc web, s’informarà al públic del 
suport obtingut de l’FSE ambuna breu descripció.

- Es farà esment específic de l’FSE en el material 
didàctic elaborat pel propibeneficiari del fons i en tota 
la documentació generada en el desenvolupament de 
l’operació: fitxes de participants, convenis de pràctiques, 
llistes d’assistència, certificats, etcètera, així com, en el 
cas que l’execució del projecte es faci mitjançant personal 
propi, en el document de designació formal de personal 
per a la realització del projecte.

- Es col·locarà un cartell informatiu del projecte (mida 
mínima A3) en un lloc visible alpúblic (per exemple, a 
l’entrada a l’edifici), on s’esmentarà específicament l’ajuda 
financera de la Unió Europea.*

Exemple de cartell per a actuacions cofinançades pel Programa 
Operatiu de l’FSE:

*Si les actuacions no són finançades pel SOC, cal substituir el logotip 
del SOC pel del Departament implicat.

3) Accions comunicatives
- 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, etcètera, que facin referència a alguna operació 
cofinançada per l’FSE s’inclourà una indicació o esment 
explícit de la participació de la Unió Europea, així com 
l’emblema europeu i el lema de l’FSE. Per als programes 
de Garantia Juvenil, caldrà fer el següent esment explícit: 
“La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació 
per reduir l’atur juvenil”.

- En les activitats informatives (conferències, seminaris, 
etcètera) en què es facireferència a les operacions 
cofinançades, caldrà la referència gràfica amb la imatge 
corporativa (veure apartat 1 d’aquest document).

- En les presentacions de projectes cofinançats o en vídeos 
promocionals d’aquests,a més d’incloure la referència 
gràfica amb la imatge corporativa, caldrà afegir-hi subtítols 
en anglès per facilitar la seva difusió.

4) Indicacions complementàries sobre la referència 
gràfica de la imatge corporativa:

- Model logotip quadricromia a utilitzar amb caràcter 
general:
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Indicacions per a la correcta execució de les mesures d’informació i publi-
citat de les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del 
Programa Operatiu del FSE 2014/2020 a Catalunya, o de la Iniciativa europea 
d’ocupació juvenil

- En cas de disposar únicament de color negre:

- Composició de logotips a utilitzar amb caràcter general:

- 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 camp blau, un cercle format per dotze estrelles d’or, les 
puntes de les quals no es toquen entre sí.

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 centre 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 el radi del qual equival a 
un divuitè de l’amplada de la bandera. Totes les estrelles estan 
en posició vertical, això és, amb una punta dirigida cap a dalt i 
d’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.

Colors reglamentaris
Els colors de l’emblema són els següents:

-PANTONE REFLEX BLUE per a la superfície del triangle
-PANTONE YELLOW per a les estrelles.

Reproducció en quadricromia
Quan s’imprimeix en quadricromia, no es disposa dels dos 
colors normalitzats, pel que és necessari 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
Sempre en colors: En 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 monocromia
Si el negre es l’únic color disponible, caldrà delimitar la 
superfície del rectangle amb una vora negra i estampar les 
estrelles, també en negre, sobre fons blanc.
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Indicacions per a la correcta execució de les mesures d’informació i publi-
citat de les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del 
Programa Operatiu del FSE 2014/2020 a Catalunya, o de la Iniciativa europea 
d’ocupació juvenil

En cas que l’únic color disponible sigui el blau (és 
imprescindible que sigui Reflex Blue), s’utilitzarà aquest mateix 
color de fons al 100% i es reproduiran les estrelles en negatiu 
blanc.

Reproducció sobre fons de color
L’emblema ha de reproduir-se preferiblement sobre fons blanc. 
Han d’evitar-se 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 de grossor equivalent a 1/25 de l’alçada del 
rectangle.

Composició del text que declara el finançament de la ue
L’alçada mínima de l’emblema de la Unió Europea serà d’1 cm. El 
nom de la Unió Europea s’escriurà sempre amb totes les lletres.

El tipus de lletra utilitzable amb l’emblema de la UE pot ser 
qualsevol dels següents: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma i Verdana. No es permeten lletres en cursiva, subratllats 
ni efectes amb tipus de lletres.

No hi ha prescripcions sobre la col·locació del text en relació 
amb l’emblema de la UE, però el text no ha d’interferir amb 
l’emblema de cap manera.

El cos de la lletra utilitzada haurà de ser proporcional a la mida 
de l’emblema.

El color de les lletres haurà de ser Reflex Blue (el mateix blau de 
la bandera de la UE), negre o blanc, depenent del fons.

5) Descàrrega de material
Es poden realitzar descàrregues i consultes sobre aquestes 
característiques gràfiques de l’emblema comunitari al web:

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

A les següents pàgines web s’inclouen logotips i models del 
SOC, de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió Europea:

- Models de suport de difusió d’accions i programes SOC i 
normativa d’utilització de logotips:

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/
sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/imatge_
corporativa/Models_difusio_imatge_corporativa.html

- Descàrrega dels logotips de la UE des del Programa 
d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya:

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/sites/
identitatcorporativa/.content/Documentacio/zip/logotips_
UE.zip

- Emblema comunitari:

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/
index_es.htm
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http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/sites/identitatcorporativa/.content/Documentacio/zip/logotips_UE.zip
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