
Indicacions per a la correcta execució de les mesures 
d’informació i publicitat 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 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, etcètera. 

En el cas de tenir un lloc web, s’informarà al públic del suport obtingut de l’FSE amb

una breu descripció. 

Es farà esment específic de l’FSE en el material didàctic elaborat pel propi

beneficiari 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 al

públic (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: 



Exemple de cartell per a actuacions del Programa Operatiu de la Iniciativa d’Ocupació 
Juvenil: 

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 faci

referència 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:

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. 

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_instit
ucional/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 

Barcelona, maig de 2020 
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