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1. INTRODUCCIÓ
Aquest manual pràctic d’informació i publicitat dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat
Valenciana 2014-2020 es presenta i ha sigut elaborat per part de l’organisme intermedi per a donar
compliment a una de les mesures (la 2.2) compromeses en l’Estratègia de comunicació dels programes
operatius FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020, la qual va ser elaborada seguint el
Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
En el període de programació anterior (2007-2013) la informació i la publicitat va adquirir un paper
més rellevant en comparació a períodes anteriors. En el marc del període de programació 2014-2020,
la Comissió Europea té el repte d’incrementar substancialment el nivell de coneixement per part de la
ciutadania europea de la política regional implementada a través dels fons europeus, entre els quals es
troba el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE).
En 2007 es va crear la Xarxa de Comunicació GERIP (Grup Espanyol de Responsables d’Informació i
Publicitat), en què participen tots els responsables de Comunicació i Informació dels Fons FEDER i FSE
de les diferents administracions regionals i l’Autoritat de Gestió, i que ha servit no només com a un
instrument per a compartir experiències, sinó també per a dissenyar les estratègies de comunicació.
La Generalitat Valenciana, com a organisme intermedi del Programa operatiu FEDER i la Direcció
General de Fons Europeus com a organisme intermedi del Programa operatiu FSE de la Comunitat
Valenciana 2014-2020, ha de garantir el compliment dels articles 115-117 referents a informació i a
comunicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i de l’annex XII d’aquest mateix reglament, que
estableix les directrius fonamentals en aquesta matèria.
Per altra banda, la identificació visual de la Generalitat Valenciana és un dels elements bàsics de la
seua identitat corporativa, del conjunt d’elements que la singularitzen i la identifiquen davant de la
ciutadania. Per això, l’Administració de la Generalitat Valenciana va aprovar recentment un nou manual
d’identitat corporativa que ha de ser respectat a l’hora de fer qualsevol disseny o redisseny relacionat
amb la identitat visual de la institució.
Aquest manual és una actuació específica interna dirigida als òrgans gestors. És essencial intercanviar
la informació i coordinar-se adequadament entre l’organisme intermedi i els òrgans gestors dels fons
implicats en la gestió dels programes operatius. En aquest sentit, aquest document es considera essencial per a garantir una comunicació més eficaç del suport que suposen aquests fons comunitaris.
L’Estratègia de comunicació persegueix la gestió eficaç de les activitats d’informació, comunicació i
publicitat en els programes operatius esmentats. En aquest document es fa un esforç de
sistematització per a dotar a tots els implicats en aquestes tasques a la Comunitat Valenciana
(Organisme Intermedi i òrgans gestors) d’una estratègia coherent, mecanismes d’intercomunicació i
una sèrie de normes que servisquen de marc d’actuació.
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El manual té com a objectiu establir criteris clars per a homogeneïtzar la imatge pública de totes les
actuacions cofinançades per la Unió Europea en el marc dels esmentats programes operatius a la
Comunitat Valenciana en el període de programació 2014-2020. Amb això es pretén tindre un punt de
referència i garantir la transparència en la utilització dels fons públics a través d’una informació àmplia
i detallada dirigida tant als òrgans gestors com als beneficiaris i beneficiàries, i beneficiaris i
beneficiàries potencials. Així mateix, es pretén assegurar la visibilitat de l’aportació de la UE a la
ciutadania valenciana a través de la publicitat dels resultats i de l’impacte de les operacions
cofinançades.
Aquest manual aspira a ser un instrument accessible, dinàmic, flexible i de la màxima utilitat per als
distints gestors implicats en la comunicació dels fons a la Comunitat Valenciana i el contingut d’aquest
ha sigut consensuat amb els integrants de la xarxa de comunicació pròpia GRECOM-GV.
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1.1. CONTINGUT I UTILITAT DEL MANUAL
Aquest manual recull, partint de les mesures de comunicació incloses en la nostra estratègia de
comunicació, les orientacions per a dur-les a terme de manera efectiva i homogènia. Així mateix,
destina un dels seus capítols a un aspecte rellevant com és el mode en què s’ha de dur el seguiment i
l’avaluació de les accions de comunicació i publicitat, per a la qual cosa adquireixen rellevància dos
aspectes: el sistema d’indicadors de comunicació proposat per la Xarxa de Comunicació GERIP i l’arxiu
documental.
Començarem per recordar i actualitzar una sèrie de pautes generals. Es tracta de respondre als dubtes
més freqüents que es plantegen sobre la informació i la comunicació que ha de contindre cada suport,
com ordenar-la perquè siga clara i concisa, com col·locar-hi l’emblema, on disposar els materials
gràfics per a augmentar-ne la visibilitat i com dosificar i ordenar els elements que formen les eines de
comunicació.
A continuació, per a facilitar l’ús d’aquest manual, s’ha partit de la relació de mesures de comunicació
compromeses en l’Estratègia de comunicació. Ens proposem respondre en cada cas a tres preguntes
bàsiques:
- Què cal fer?
- Com fer-ho?
- Té caràcter obligatori o potestatiu?
A més, s’han de formular i presentar solucions gràfiques i alguns exemples pràctics que faciliten la
tasca de disseny als òrgans gestors i als beneficiaris que respecten les normes d’ús establides.
Per a finalitzar, s’hi adjunten annexos de molt de valor pràctic: com el de normativa de referència, les
normes d’ús de l’emblema i lemes de la Unió Europea amb totes les variants permeses, les normes
d’harmonització en el cas de la presència de més d’un logotip i, per últim, algunes pàgines web útils.
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1.2. PAUTES GENERALS DE COMUNICACIÓ
A) Resum de les indicacions de caràcter general en l’aplicació de les eines de comunicació
Missatges clars i breus
La visibilitat dels missatges també depén de la manera en què aquests apareixen en les eines
d’informació. Algunes eines de comunicació (cartells, plaques, etc.) estan destinades a una lectura
molt ràpida. Els missatges sobre el paper de la Unió Europea que apareixen en aquestes eines han
d’exposar-se de manera clara i sintètica. Això facilita una lectura clara i augmenta les possibilitats que
aquests siguen memoritzats. Per això és obligatori, en les plaques o els cartells, reservar un 25 % de
l’espai per a aquesta informació.
Per exemple:

En aquest exemple el missatge és
directe:
- Quin fons cofinança
- Què es cofinança
- Qui cofinança

Col·locació de l’emblema de la Unió Europea en el lloc apropiat
L’emblema de la Unió Europea recorda la implicació de la Unió Europea, sense pretendre, per això,
explicar el paper que té, cosa que s’ha de fer amb un aclariment ad hoc. Sovint aquest emblema
apareix en un lloc on pot passar desapercebut (per exemple, en un racó perdut de la contraportada
d’una publicació). La ubicació d’aquest condiciona tant la seua visibilitat com la de la presència de la
Unió Europea. Un emblema ha de ser visible, sense esforç. Quan es posa en una publicació, s’ha de
pensar en l’actitud del lector. És estrany que aquest pare atenció a una contraportada. En canvi, la
portada constitueix la targeta de visita d’una publicació.
Referència als fons que donen suport a l’operació
- Si és solament un fons: s’ha de fer referència al fons en qüestió de conformitat amb les
característiques tècniques establides en l’article 4 del Reglament (UE) 821/2014 (vegeu l’annex I).
- Si són diversos fons: quan una mateixa mesura d’informació i comunicació promoga diverses
operacions cofinançades per més d’un fons (FEDER, FSE), d’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 1
del Reglament (UE) núm. 1303/2013, es pot substituir per la referència als fons EIE (Fons Estructurals i
d’Inversió Europea).
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Disposar les eines en un lloc apropiat
La visibilitat d’algunes eines de comunicació i, per tant, dels missatges que transmeten depén de
l’emplaçament d’aquestes. Si es destinen aquestes eines al públic en general, s’han d’instal·lar en els
llocs on aquest públic les puga veure sense esforç.
Els cartells, les plaques o els panells s’instal·len a vegades en llocs on la visibilitat d’aquests és reduïda
o pràcticament nul·la. Perquè aquestes eines siguen visibles, han de col·locar-se en llocs on resulte
impossible no veure-les, per exemple, en zones de trànsit obligat com en entrades a edificis o espais.
Així, tant l’eina com el contingut d’aquesta es beneficien d’un alt grau de visibilitat.
La bandera (emblema) i la referència a la Unió Europea, una parella inseparable
S’utilitza cada vegada més la bandera (emblema) de la Unió Europea amb propòsits comercials que no
tenen cap vincle amb les finalitats de la Unió. Per a indicar la presència de la Unió Europea, és
indispensable i obligatori no separar l’emblema de l’esment exprés al text “Unió Europea”, que ha de
situar-se en el marc inferior de l’emblema.
La referència a aquest text pot figurar tant en lletres majúscules com minúscules, encara que es
prefereixen les primeres. A més, la referència ha d’aparéixer sempre sense abreujar. La funció de
l’emblema no va més enllà. L’explicació del paper de la Unió Europea s’ha de fer mitjançant els
missatges indicats en el reglament, associats a la missió de cada fons.

8

Massa informació desinforma
Una bona comunicació es disposa per etapes. Es distingeix el més important del menys. Massa dades
exposades d’una vegada pertorben el destinatari i li impedeixen assimilar la informació. La
comunicació sobre el paper de la Unió ha de tindre en compte aquests factors.
A vegades, i de manera inconscient, s’insereixen en distints formats una abundància de logotips i
missatges que representen papers i funcions diferents. En aquests casos, la visibilitat de la Unió
Europea resulta disminuïda si no diluïda, perquè el destinatari no localitza l’emblema de la Unió
Europea amb facilitat.
Ha de quedar sempre clar que les autoritats nacionals, regionals i locals, així com la Unió Europea, són
els agents principals de la política estructural. Això ha de mostrar-se en el grafisme de les seues
publicacions conjuntes, perquè els seus logotips puguen reconéixer-se fàcilment. Entre aquests
logotips ha de mantindre’s una proporció adequada de grandàries.
Coherència lingüística
L’emblema de la Unió Europea es pot utilitzar en qualsevol de les dues llengües oficials a la Comunitat
Valenciana: castellà i valencià. A més, aquest emblema ha de mantindre la coherència lingüística amb
la resta d’escuts o logotips dels organismes o els agents autonòmics i locals. Per últim, cal advertir que
en cas d’usar-se l’emblema europeu s’han de respectar les condicions que s’han enunciat, no és
necessari sol·licitar autorització escrita per a això.
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B) Homogeneïtat en la presentació
El paper que desempenyora la Unió Europea, la contribució d’aquesta al desenvolupament regional,
així com la seua imatge pública han de percebre’s per la ciutadania de manera homogènia. Els òrgans
gestors s’han d’esforçar per garantir aquesta homogeneïtat en tot el material informatiu i publicitari.
Amb aquesta finalitat, la mateixa Comissió Europea proporciona una sèrie de pautes generals que cal
seguir en l’aplicació de les distintes eines de comunicació que, preses del web de la seua DG Regio, es
reprodueixen en aquest apartat.
C) Aspectes obligatoris per als beneficiaris en l’aplicació de mesures d’informació i publicitat
- Segons l’annex XII, secció 2.2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013
Totes les mesures d’informació i publicitat destinades als beneficiaris, als beneficiaris potencials i al
públic en general, han d’incloure els elements següents:
▪ En totes les mesures d’informació i comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis en la
premsa, senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc.) que porten a terme, els beneficiaris han
de reconéixer el suport del FEDER i/o de l’FSE a l’operació que incloga l’emblema de la Unió, així com
la referència a la Unió Europea i al fons.
▪ Durant la realització d’una operació, el beneficiari ha d’informar el públic del suport FEDER i/o FSE
obtingut a través de:
□ Una descripció breu de l’operació en la seua pàgina web (vegeu el punt 2.2.4) de manera
proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus objectius i resultats, i que destaque el
suport financer de la Unió. En cas de no disposar de pàgina, el beneficiari ha de posar-se en
contacte amb l’òrgan gestor que ha d’assumir aquesta obligació.
□ Un cartell temporal de gran grandària o un cartell A3 segons els casos descrits més avant. En el
cartell s’ha d’esmentar l’ajuda financera de la Unió, en un lloc visible per al públic.
▪ Quan finalitze l’operació, i en un termini de 3 mesos, el beneficiari ha de col·locar un cartell o una
placa permanent (en el cas descrit més avant en el punt 2.2.3.A).
Finalment, segons l’annex XII, secció 2.2, punt 3, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, quan una
operació es finance en el marc del FEDER i l’FSE i, en casos pertinents, el beneficiari ha d’assegurar-se
que les parts que intervenen en l’operació han sigut informades d’aquest finançament.
Qualsevol document relatiu a l’execució d’una operació que es destine al públic o als participants ha
de contindre una declaració que informe que ha rebut suport del FEDER i/o de l’FSE. Si s’ha de
comunicar la participació de diversos fons, pot substituir-se per la referència als fons EIE.
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- Segons el que preveu l’Estratègia de comunicació
És oportú recordar ací alguna de les mesures compromeses en l’Estratègia de comunicació dels
programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i que concerneixen
especialment a l’Organisme Intermedi:
▪ Seguiment del compliment per part dels òrgans gestors de les disposicions d’informació i publicitat.
Especialment s’ha de vigilar que en les convocatòries d’actuacions que es tinga previst cofinançar, així
com en les resolucions o les adjudicacions, s’incloguen els paràgrafs descrits en el punt 2.2.5 d’aquest
manual.
▪ Publicació en les pàgines web de les autoritats de gestió, en concret, en la de la Direcció General de
Fons Europeus (https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/) i en la de la Unitat Administradora del Fons
Social Europeu (http://www.mitramiss.gob.es/uafse/) de la llista de beneficiaris, els noms de les
operacions i la quantitat de fons públics assignada a les operacions (segons ordena l’article 115,
apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013). En la pàgina web de l’organisme intermedi apareixerà
un enllaç amb aquesta pàgina.

Lloc web oficial de la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda
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Lloc web oficial de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu del Ministeri de Treball, Migracions i
Seguretat Social

Quant als beneficiaris, en el que concerneix a l’Estratègia de comunicació dels programes operatius
FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020, s’ha de:
▪ Informar els beneficiaris que l’acceptació del finançament implica l’acceptació de la inclusió d’aquests
en la llista d’operacions publicada de conformitat amb l’article 115, apartat 2 del Reglament (UE)
núm. 1303/2013.
▪ Facilitar eines d’informació i comunicació, amb inclusió de plantilles en format electrònic, per a
ajudar els beneficiaris a complir les obligacions que estableix l’annex XII, secció 2.2, del Reglament (UE)
núm. 1303/2013.
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2.

NORMES

GENERALS

DE

LES

MESURES

D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Aquest capítol recull un conjunt d’orientacions per a la posada en pràctica de mesures d’informació i
comunicació amb la finalitat de garantir que totes les parts que intervenen en les actuacions
cofinançades pels fons FSE i/o FEDER en el marc del Programa operatiu de la Comunitat Valenciana
2014-2020 han sigut informades de la participació de la Unió Europea.
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2.1. REQUISITS GENERALS
En l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre de 2013, s’estableixen les
normes detallades relatives a les mesures d’informació i comunicació dirigides al públic, així com a les
mesures d’informació dirigides als sol·licitants i als beneficiaris. Així mateix, l’Estratègia de
comunicació dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana per al període
2014-2020 estableix una sèrie d’accions de comunicació que cal desenvolupar.
En totes les mesures d’informació i comunicació que duen a terme els beneficiaris de les actuacions
cofinançades han de reconéixer el suport dels fons a les actuacions mostrant:

- L’emblema de la Unió i una referència a la Unió Europea, de conformitat amb les característiques
tècniques establides en l’article 4 i l’annex II del Reglament (UE) 821/2014.
- Una referència al fons que dona suport a l’operació: Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) i/o Fons Social Europeu (FSE), de conformitat amb les característiques tècniques
establides en l’article 4 i l’annex II del Reglament (UE) 821/2014.
L’emblema de la Unió ha de ser sempre clarament visible i ocupar un lloc destacat de la publicació. La
seua posició i grandària han de ser els adequats a l’escala de la publicació. En el cas de publicacions de
petita grandària, no és necessari posar la referència al fons. Quan una publicació promoga diverses
operacions cofinançades per més d’un fons, es pot substituir la referència a cada fons per la referència
als fons EIE (estructurals i d’inversió europeus).
Així mateix, sempre que siga possible, s’ha d’incorporar la referència al cofinançament comunitari amb
el text següent:
“Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020".
“Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Social Europeu
(FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020”.
En totes aquestes, responent les determinacions establides en el Reglament (UE) núm. 1303/2013,
s’ha de tindre en compte i facilitar, en la mesura que siga possible, l’accessibilitat per a les persones
amb diversitat funcional. S’han d’evitar barreres arquitectòniques en els actes que es realitzen per tal
de garantir l’accés a persones amb mobilitat reduïda i s’han d’usar subtítols en els audiovisuals que
s’elaboren, així com tipus de lletra llegibles per a persones amb discapacitat visual, programes de
lectura de text (TTS) que permeten convertir el text digital a veu sintetitzada, etc.
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2.2. ENFOCAMENT DE GÈNERE EN LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DELS
FONS ESTRUCTURALS I D’INVERSIÓ EUROPEUS (2014-2020)
Com ens assenyala l’Estratègia de comunicació dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat
Valenciana 2014-2020, les bones pràctiques d’actuacions cofinançades s’han convertit en un dels eixos
fonamentals de l’Estratègia de comunicació a Espanya en el període 2014-2020, i destaca com un dels
criteris bàsics per a la selecció d’aquestes la bona comunicació realitzada. No obstant això, per a
millorar la visibilitat de la política de cohesió, es considera necessari particularitzar el missatge, així
com les vies de comunicació emprades amb la finalitat de sensibilitzar la població menys receptiva.
Referent a això, s’han de considerar, tant en el disseny de l’Estratègia de comunicació per al període
2014-2020 com en els possibles documents de suport als beneficiaris/gestors, les recomanacions
realitzades en la Guia per a incorporar l’enfocament de gènere en la informació i comunicació dels
Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (2014-2020) elaborada per l’Institut de la Dona i per a la
Igualtat d’Oportunitats. En aquesta guia s’inclouen pautes per a l’adaptació de l’enfocament de gènere
en les accions de comunicació dels fons, i exemples de llistes de verificació per a garantir la
comunicació amb enfocament de gènere.
Aquesta guia sorgeix com a resultat de l’interés per revisar i actualitzar la Guia pràctica de
comunicació amb perspectiva de gènere en els fons, elaborada per al període anterior de programació
de fons estructurals i el fons de cohesió (2007-2013), per part de a Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre
Dones i Homes en els Fons Comunitaris. Aquesta nova guia és una eina per a incorporar l’enfocament
de gènere en les activitats comunicatives dels programes operatius (2014-2020) dels Fons Estructurals
i d’Inversió Europeus i, en aquesta, figuren exemples de recursos comunicatius aplicats, en la majoria,
en l’actual període de programació dels fons EIE.
Amb la seua elaboració es pretén:
• Proporcionar orientacions, amb una visió pràctica i en forma de decàleg, per a aplicar estratègies
lingüístiques i de comunicació que oferisquen un tractament sense estereotips de gènere de dones ni
d’homes en la informació i la comunicació.
• Facilitar una llista de verificació que permeta valorar la incorporació efectiva de l’enfocament de
gènere en la informació i la comunicació en els fons EIE.
La guia es dirigeix a les persones integrants de les autoritats de gestió, organismes intermedis i
organismes beneficiaris dels fons EIE que són responsables de les obligacions d’informació i
comunicació dels programes operatius en què intervenen i que aquestes complisquen el principi
d’igualtat. També es dirigeix als organismes d’Igualtat, que donen suport a la resta d’organismes en el
compliment del principi horitzontal de la igualtat entre dones i homes en els fons EIE, ja siga amb
assessoris, amb acompanyament o amb seguiment.
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2.3. MESURES D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT
2.3.1. Comunicació interna i el GRECOM-CV
Resulta convenient que els òrgans gestors mantinguen una comunicació fluida amb els respectius
serveis de contractació, de gestió economicopressupostària i àrea jurídica, per a optimitzar la gestió de
les actuacions en matèria de contractació pública, subscripció de convenis i convocatòries públiques
d’ajudes.
En qualsevol d’aquests tres casos ha de quedar clar durant el procés d’elaboració pressupostària quins
projectes tindran cofinançament dels fons estructurals. Una vegada iniciat l’exercici pressupostari
corresponent, cada òrgan gestor ha d’especificar, quan es remeten les seues propostes de
contractació, de conveni o de convocatòria d’ajudes als serveis de contractació o de gestió
economicopressupostària esmentats, que aquestes actuacions administratives estan cofinançades
amb fons europeus.
La Direcció General de Fons Europeus té la presidència i la secretaria del Grup de Responsables de
Comunicació en l’àmbit de la Generalitat Valenciana (GRECOM-GV), i en la composició del qual
participen una representació de la Secretaria Autonòmica de Comunicació i responsables dels òrgans
gestors dels PO. La missió d’aquest grup és, tal com estableix el seu reglament intern, contribuir a
l’aplicació correcta de les mesures recollides en l’Estratègia de comunicació. Així doncs, es constitueix
en el fòrum principal de discussió i via de propostes per a l’execució òptima d’aquesta estratègia.
En els documents o els correus electrònics d’informació interna entre diferents departaments de
l’organisme intermedi i entre aquest i els òrgans gestors s’han d’usar capçaleres o peus de pàgina que
incloguen els logotips de la Generalitat Valenciana, l’emblema de la Unió Europea, junt amb la
referència a aquesta, el fons corresponent i el seu lema.
L’ús d’aquestes capçaleres o peus de pàgina no és obligatori però sí que és recomanable.
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2.3.2. Activitats formatives i informatives: jornades, seminaris i actes públics
En l’organització d’actes públics que tracten sobre actuacions cofinançades amb fons estructurals
(conferències, seminaris, jornades, fires, certàmens, exposicions, rodes de premsa, etc.) s’han de
tindre en compte els aspectes següents:
- S’ha de procurar col·locar la bandera de la Unió Europea a la sala on tinga lloc l’acte, junt amb la
d’Espanya i la de la Comunitat Valenciana.
- En tots els documents que l’acte genere (programa, invitacions, fulla de signatures d’assistents,
carpetes i bloc de notes promocionals, etc.) ha d’aparéixer l’emblema de la Unió Europea, la
referència a aquesta i al fons finançador FEDER/FSE i el lema corresponent.
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- En tot el material de cartelleria usat per a la seua publicitat (pantalles enrotllables, cartells i panells
informatius, expositors, etc.) també ha de figurar l’emblema de la Unió Europea, la referència a
aquesta i al fons finançador FEDER/FSE i el lema corresponent. Si es disposa d’espai suficient s’ha
d’incloure també la frase indicada en el punt 2.1.

Així mateix, el material audiovisual utilitzat durant la presentació (projeccions, visualitzacions en
format tipus PowerPoint, etc.) també ha d’incloure els logos i les referències ja esmentades, tal com
expliquem més detalladament en l’apartat 2.3.3.D “Material audiovisual”.
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2.3.3. Materials gràfics
A. Cartells informatius
Els cartells informatius es classifiquen, segons la seua temporalitat, en cartells temporals i cartells o
plaques permanents.
Els cartells temporals poden dividir-se, alhora, en dos tipus, atenent el tipus d’operació a què es pretén
donar publicitat: per una banda, han de complir una grandària determinada i presentar una sèrie
d’elements concrets si es tracta d’operacions la contribució pública total de les quals siga superior a
500.000 euros i consistisquen en el finançament d’obres d’infraestructura o en treballs de construcció.
Així doncs, per a la resta d’operacions no englobades en la classificació anterior s’han d’aplicar una
sèrie de característiques diferents.
Respecte als cartells o les plaques permanents només és obligatòria la col·locació d’aquests quan es
tracte d’operacions la contribució pública total de les quals siga superior a 500.000 euros i
consistisquen en la compra d’un objecte físic, en el finançament d’obres d’infraestructura o en treballs
de construcció.
Les característiques dels dos tipus de cartells les descriurem a continuació, i el criteri que cal seguir per
a saber quin tipus de cartell és necessari elaborar ha de respondre a l’esquema següent:
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A.1. CARTELLS TEMPORALS
En el cas d’operacions la contribució pública total de les quals siga superior a 500.000 euros i
consistisquen en el finançament d’obres d’infraestructura o en treballs de construcció.
Durant l’execució de tota l’operació s’ha de col·locar un cartell temporal de grandària significativa
amb la informació sobre el projecte en un lloc ben visible i d’accés al públic, que ha d’incorporar,
com a mínim, els elements següents:
- El nom de l’operació i l’ajuda de la Unió Europea
- L’objectiu principal de l’operació (objectiu temàtic)
- L’emblema de la Unió, junt amb la referència de la Unió Europea
- La referència al o als fons i el lema
Tots aquests aspectes han d’ocupar, almenys, el 25 % de la superfície del cartell.
Així mateix, s’han d’incloure els logotips de les entitats restants que han contribuït financerament a
l’operació. Cal tindre en compte també la normativa que estableix el Programa d’identificació visual
respecte a l’apartat de senyalització d’espais interiors, exteriors i d’obres públiques, així com el
Manual d’identitat corporativa de la Generalitat Valenciana.
Objectiu temàtic

Nom de l'operació

Emblema de la UE
i referència a la UE

Ajuda de la Unió Europea

Referència al fons finançador i
lema del fons
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En el cas d’altres operacions
Durant la realització de l’operació, el beneficiari ha d’informar el públic del suport FEDER/FSE
obtingut col·locant un cartell d’una grandària mínima A3, amb informació sobre el projecte, en un
lloc ben visible i d’accés al públic (com l’entrada a edificis en què té lloc l’actuació cofinançada). El
cartell ha d’incorporar, com a mínim, els elements següents:
- El nom de l’operació i l’ajuda de la Unió Europea
- L’emblema de la Unió, junt amb la referència de la Unió Europea
- La referència al o als fons i el lema
Tots aquests aspectes han d’ocupar, almenys, el 25 % de la superfície del cartell.

Nom de l'operació

Ajuda de la Unió Europea

Referència al fons finançador
i lema del fons

Emblema de la UE i referència a la UE
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A.2. CARTELLS O PLAQUES PERMANENTS
Quan es tracte d’operacions la contribució pública total de les quals siga superior a 500.000 euros i
consistisquen en la compra d’un objecte físic, en el finançament d’obres d’infraestructura o en treballs
de construcció, el beneficiari ha de col·locar un cartell o una placa permanent de grandària
significativa en un lloc ben visible per al públic, en un termini de tres mesos a partir de la conclusió de
l’operació. El cartell o la placa ha d’incorporar, com a mínim, els elements següents:
- El nom de l’operació i l’ajuda de la Unió Europea
- L’objectiu principal de l’operació (objectiu temàtic)
- L’emblema de la Unió, junt amb la referència de la Unió Europea
- La referència al o als fons i el lema

Nom de l'operació

Objectiu temàtic

Emblema de la UE
i referència a la UE
Referència al fons finançador i
lema del fons

Ajuda de la Unió Europea
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A.3. QUÈ SIGNIFICA CONTRIBUCIÓ PÚBLICA SUPERIOR A 500.000 EUROS
Per operacions la contribució pública total de les quals siga superior a 500.000 euros s’entenen les
actuacions en què l’import total de l’operació (inclòs el cofinançament del fons corresponent) supere
aquesta xifra, sempre que el destinatari siga el mateix beneficiari final.
Per exemple, la Direcció General d’Administració Local gestiona, dins de l’eix 6 “Conservar i protegir el
medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos”, ajudes destinades a subvencionar projectes locals
d’actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, cofinançades pel PO FEDER CV 2014-2020.
Aquesta línia d’actuació supera, per a tot el període de programació, l’import de 500.000 euros. No
obstant això, els beneficiaris finals són els diferents ajuntaments. Cada un d’aquests ajuntaments, per
separat, no superen aquesta quantitat. Per tant, les operacions cofinançades que fan aquests
ajuntaments no poden ser considerades com a operacions la contribució pública total de les quals és
superior a 500.000 euros, i en els cartells que realitze cada un d’aquests no s’ha d’aplicar les seues
condicions.
D’altra banda, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport gestiona la línia d’actuació del Programa
d’estalvi i eficiència energètica en centres d’Educació Secundària, dins de l’eix 4 "Afavorir el pas a una
economia baixa en carboni en tots els sectors", igualment cofinançada pel PO FEDER CV 2014-2020.
L’import d’aquesta línia d’actuació supera, per a tot el període de programació, els 500.000 euros. En
aquest cas, no obstant això, hi ha un únic beneficiari final, la mateixa conselleria, encara que l’actuació
es realitze en diferents instituts. Per tant, en cada un d’aquests instituts ha d’haver-hi un cartell, i cada
un d’aquests cartells ha d’ajustar-se a les condicions exigides per a aquests per les operacions la
contribució pública total de les quals siga superior a 500.000 euros.
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A.4. PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE QUALSEVOL MENA DE CARTELL I REMISSIÓ A AMPI
En primer lloc, cada òrgan gestor o beneficiari públic (ajuntaments, per exemple) o privat
(empreses o entitats del tercer sector que reben ajudes, per exemple) ha de realitzar un disseny del
cartell seguint les indicacions i els exemples assenyalats en les pàgines anteriors.
A continuació, l’òrgan gestor ha de remetre el disseny del cartell a la DG de Fons Europeus, Servei
d’Anàlisi, Ordenació i Suport Tècnic als Procediments dels Programes Operatius.
(apotecdgfondos@gva.es) per a la seua validació. En el cas dels beneficiaris públics o privats,
aquests són els qui l’envien a l’òrgan gestor corresponent perquè siga aquest qui el remeta a la DG.
Si tot és correcte, s’ha de donar el vistiplau i s’ha de poder continuar el procés i, si no, s’han
d’indicar les correccions oportunes de manera successiva fins que el disseny complisca finalment
tots els requisits.
Si per qualsevol motiu l’òrgan gestor no pot fer-se càrrec del disseny del cartell, pot remetre a
l’adreça de correu esmentada la informació necessària per a l’elaboració d’aquest. La informació ha
d’incloure, en el cas de cartells temporals sobre operacions la contribució pública total de les quals
siga superior a 500.000 euros i consistisquen en el finançament d’obres d’infraestructura o en
treballs de construcció, la conselleria o l’entitat que impulsa l’operació, el nom i l’objectiu temàtic
d’aquesta, la inversió (contribució pública total en euros), el nom de l’empresa adjudicatària de
l’obra i les dimensions en centímetres del cartell (ample x alçària), així com, en els casos en què siga
necessari, el logotip de l’organisme autònom o l’entitat que depén de la Generalitat que realitze
l’actuació. En el cas de cartells temporals sobre la resta d’operacions no incloses en l’apartat
anterior, aquesta informació ha d’incloure la conselleria o l’organisme autònom que impulsa
l’operació, el nom i l’objectiu temàtic d’aquesta, les dimensions en centímetres del cartell (ample x
alçària), així com el logotip de l’organisme autònom o l’entitat que depén de la Generalitat que
realitze l’actuació i, en el seu cas, el del beneficiari públic o privat. Finalment, si es tracta de cartells
o plaques permanents sobre operacions la contribució pública total de les quals siga superior a
500.000 euros i consistisquen en la compra d’un objecte físic, en el finançament d’obres
d’infraestructura o en treballs de construcció, la informació requerida serà la mateixa que en el
primer dels casos descrits. Amb aquestes dades, la DG F. E. encarrega el disseny del cartell al Servei
de Publicitat i Imatge Institucional (Presidència) i, una vegada rebut, s’ha de remetre al sol·licitant
perquè continue el procés.
Una vegada es dispose del disseny definitiu del cartell, si aquest ha sigut impulsat directament per
l’òrgan gestor, és ell qui l’ha de remetre al gabinet de premsa de la conselleria respectiva, que s’ha
d’encarregar de pujar-lo a l’aplicació informàtica AMPI (aplicació de models de publicitat
institucional), la finalitat d’aquest és reunir, registrar i autoritzar qualsevol tipus d’element
publicitari que s’elabore, en què apareguen logotips institucionals (logotip GVA, etc.). Si AMPI resol
favorablement l’autorització prèvia, el disseny definitiu del cartell pot ser remés a l’entitat
encarregada de la seua impressió. Però si el cartell ha sigut impulsat per un beneficiari públic o
privat diferent de la Generalitat, no n’és necessari l’enviament al Gabinet de Premsa ni a l’AMPI, i
pot remetre’s directament a l’entitat per a la seua impressió.
24

ÒRGANS GESTORS
GENERALITAT

BENEFICIARIS PÚBLICS
O PRIVATS

Disseny del cartell

Disseny del cartell

ÒRGAN GESTOR
GENERALITAT

Disseny del cartell
Servei d'Anàlisi, Ordenació i
Suport Tècnic als
Procediments dels P. O.

Disseny definitiu del cartell

Disseny definitiu del cartell

ÒRGANS GESTORS
GENERALITAT

ÒRGAN GESTOR
GENERALITAT

Disseny definitiu del cartell

Disseny definitiu del cartell

Gabinet de premsa de la
respectiva conselleria

BENEFICIARIS PÚBLICS
O PRIVATS

AMPI

Sí autorització

ÒRGANS GESTORS
GENERALITAT

Entitat encarregada
de la seua impressió

25

FAQ: PREGUNTES A LA COMISSIÓ
1. Les regulacions també diuen que el cartell ha de contindre informació sobre el suport financer de la
Unió. Significa això que la contribució econòmica de la Unió ha d’esmentar-se en una oració, o significa
que s’hi ha d’incloure la quantitat exacta (en números)?
Els estats membres no estan obligats a esmentar en el cartell l’import de l’ajuda financera de la Unió.
Els estats membres poden, per descomptat, fer-ho quan l’import de l’ajuda de la Unió s’inclou en el
document que estableix les condicions de l’ajuda (DECA).
Per a complir els requisits reglamentaris, el cartell ha de mostrar l’emblema de la Unió i incloure una
referència a la Unió i al o als fons que donen suport a l’operació (de conformitat amb el punt 2.2.1 de
l’annex XII de l’RDC).
A més, com que proporciona informació sobre el projecte (de conformitat amb el punt 2.2.2 de
l’annex XII de l’RDC), el beneficiari ha d’esmentar l’objectiu o els objectius del projecte (és a dir, què vol
aconseguir aquest projecte per a contribuir als objectius del Programa operatiu que li proporciona el
suport, i indicar que aquest projecte té el suport financer de la Unió).
2. Tant les autoritats de gestió com els beneficiaris ens pregunten constantment sobre els cartells de
grandària A3. Com haurien de ser, si una pantalla de televisió en la sala de recepció és suficient o no,
etc. Així que només volia verificar la meua resposta amb vostés: la informació ha de ser ESCRITA i
PERMANENT. ¿Significa que els cartells de paper, pantalles enrotllables, pancartes, taulers de tot tipus,
estan bé sempre que tinguen una grandària mínim de format A3? Quant a la pantalla del televisor, no
n’estic segur. No està escrit ni és permanent. Entenc que si tenen un televisor de plasma gran a la sala
de recepció, podria ser una solució també. Què en penses?
Un cartell és un cartell i mostrar alguna cosa en una pantalla, pantalla enrotllable o pancarta seria un
bon complement, però no com a substitució del cartell, segons el que exigeix el reglament.
3. La raó que pregunte sobre el cartell és que en els vells edificis històrics, universitats, ministeris, etc.,
o inclús en interiors de disseny modern, no és tan fàcil o atractiu simplement col·locar un tros de
paper en les parets. En alguns edificis, la informació podria complir el propòsit que té, inclús si no és
sols en un paper, sinó alguna cosa encara millor. Podria ser sobre vidre, o darrere de vidre, en una
pissarra o pancarta, així com les de les fotografies. Si acceptem que ha de ser ESCRIT i PERMANENT, és
possible usar altres materials a més d’un paper (millors materials) per a finalitats estètiques? (estem
d’acord que la pantalla del televisor és massa gran, no és permanent, així que no insistim en això).
Si la informació es mostra en un format almenys A3 en la forma suggerida, això pot considerar-se
equivalent a un cartell. Les pantalles de TV, solament com a complement, no en lloc de paper (o
equivalent).
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4. Hauria de col·locar-se una placa o un cartell permanent quan es compleixen les dues condicions del
punt 2.2.5 de l’ANNEX XII? Segons el punt 2.2.5 de l’ANNEX XII del Reglament (UE) 1303/2013, el
beneficiari ha de presentar, com a molt tardar, tres mesos després de la finalització d’una operació,
“un cartell o placa permanent de grandària significativa, en un lloc ben visible per al públic, que
reunisca les característiques següents:
a) la contribució pública total a l’operació supera els 500.000 euros.
b) l’operació consisteix en la compra d’un objecte físic, en el finançament d’una infraestructura o en
treballs de construcció”.
Una interpretació d’aquest reglament porta a l’autoritat de gestió a la conclusió que els punts (a) i (b)
són acumulatius. Si tan sols es compleix un dels dos punts, el beneficiari no està obligat a posar una
placa o cartell. En opinió de l’autoritat de gestió, aquesta interpretació està suportada per la redacció
del punt 2.2.5. En conseqüència, “cada operació” ha de complir les “característiques següents”.
A més, hi ha arguments sistemàtics en suport: d’acord amb el punt 2.2.4 esmentat anteriorment, el
beneficiari ha de col·locar “en un lloc ben visible per al públic, un cartell temporal de grandària
significativa” per a cada operació “consistent en el finançament d’obres d’infraestructura o construcció
que es beneficie d’una ajuda superior a 500.000 euros”. Ja per a instal·lar un cartell temporal, han de
complir-se dues condicions (“finançament d’obres d’infraestructura o construcció” i “una ajuda
superior a 500.000 euros”). Per tant, per a instal·lar un cartell o placa permanent, s’han d’aplicar
requisits no menys estrictes. Podria confirmar aquesta interpretació?
La interpretació de l’autoritat de gestió és correcta: s’ha d’instal·lar un cartell o una placa permanent
com a molt tard tres mesos després de la finalització d’una operació que complisca de manera
acumulativa els dos criteris esmentats en el punt 2.2 (5) de l’annex XII:
(a) el suport públic total a l’operació supera els 500.000 euros;
(b) l’operació consisteix en la compra d’un objecte físic o el finançament de la infraestructura o de les
operacions de construcció.
Com a recordatori, el punt 2.2 (4) del mateix annex estableix que, durant l’execució d’una operació,
s’ha d’instal·lar un cartell temporal per a cada operació que consistisca en el finançament de la
infraestructura o operacions de construcció per a les quals el suport públic total excedisca 500.000
euros.
5. Els socis del projecte “FEDER” tenen l’obligació de penjar un cartell del seu projecte en un lloc
visible de la seua oficina. Aquesta obligació també s’aplica per als projectes de l’FSE. Què ocorre si una
organització executa diversos projectes de diferents fons? En aquest cas, la seua oficina ha d’estar
plena de cartells. Veu una solució creativa a aquest problema i ha rebut aquesta pregunta també de
les autoritats de gestió de FEDER d’altres estats membres?
Pot combinar la informació sobre diversos projectes en un cartell sempre que es complisquen les
normes generals sobre la informació del cartell (inclosos els objectius dels projectes i la quantitat de
fons).
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B. PUBLICACIONS IMPRESES I ELECTRÒNIQUES
Per a uniformitzar totes les mesures de comunicació realitzades de manera impresa, s’han de seguir
les normes d’aquest manual quant a proporcions i ubicació de logotips, independentment del
contingut de la publicació i el format.
En tota mena de publicacions que es realitzen i que fan referència a actuacions cofinançades, s’ha de
reservar un espai en la portada i/o contraportada per a destacar la participació de la Unió Europea
d’acord amb el que estableix el punt 2.1 “Requisits generals”.
B.1. Material de difusió: fullets i catàlegs
En la portada i/o la contraportada ha d’aparéixer l’emblema de la Unió Europea amb la referència a
la Unió Europea en la part inferior de l’emblema i al fons corresponent i el lema del fons
corresponent.
D’altra banda, sempre que siga possible al llarg de la redacció de la publicació també es pot
incorporar la referència al cofinançament comunitari amb la frase indicada en el punt 2.1.
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B.2. Publicacions periòdiques: revistes i butlletins
Si en l’activitat de l’entitat que publica la revista o el butlletí la participació dels fons europeus és
molt significativa, en la portada ha d’aparéixer l’emblema de la Unió Europea amb la referència a la
Unió Europea en la part inferior de l’emblema, així com el fons i el lema d’aquest. L’emblema també
pot aparéixer en la contraportada.

D’altra banda, sempre que siga possible al llarg de la redacció de la publicació, també s’hi pot
incorporar la referència al cofinançament comunitari.
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B.3. Diplomes i certificats
En els casos en què s’hagen d’expedir diplomes, certificats d’assistència o carnets acreditatius per a
cursos, jornades o seminaris, ha de figurar, d’acord amb que el que estableix l’apartat 2.1:
- L’emblema de la Unió Europea
- La referència a la UE i al fons finançador FEDER/FSE
- El lema corresponent
- L’emblema de les entitats que hi participen

31

B.4. Material didàctic
Els quaderns, llibretes, carpetes, agendes i altres materials didàctics que s’entreguen als
participants, han de contindre les referències indicades d’informació i publicitat, que poden estar
impreses o bé s’han d’incloure en adhesius o etiquetes autoadhesives de qualitat suficient.
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C. ARTICLES PROMOCIONALS I MARXANDATGE
Es distingeixen, ací, dos tipus de materials, en funció de l’espai disponible per al marcatge dels
logotips.
En el cas de les carteres, blocs de notes, peces de roba, bosses de roba gorres i altres elements tèxtils i
altres similars, si es disposa d’espai, s’han de retolar amb el conjunt complet d’emblema i referència a
la Unió Europea, el tipus de fons i el lema corresponent. Ací el criteri és el mateix que per als altres
materials gràfics: atenció a les pautes generals quant a llegibilitat, la ubicació, etc.
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En el cas d’objectes i obsequis com ara bolígrafs, marcadors, memòries USB, clauers, etc., en què
l’espai és molt limitat, s’hi ha d’incloure sempre, almenys, l’emblema i la referència de la Unió
Europea. En aquests casos, no és obligatori incloure-hi la referència al fons, ni el lema. El marcatge
d’aquests materials és obligatori.

FAQ DE LA COMISSIÓ
1. Versió monocromàtica de l’emblema de la Unió: podríem utilitzar la versió negra en paper ecològic?

Aquest exemple sembla totalment acceptable.
2. Podríem admetre també l’ús de l’emblema de la UE en una versió en blanc o negre sobre un fons de
color (per exemple, en el cas de bolígrafs, bosses, etc.) en què per raons tècniques (i financeres)
només s’utilitza un color d’impressió?

Aquest exemple sembla totalment acceptable.
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D. MATERIAL AUDIOVISUAL
En la documentació audiovisual que s’empre per a la realització de les accions de comunicació
(materials projectats, presentacions en format electrònic, gravacions, vídeos, CD/DVD, etc.) també
s’han d’utilitzar els elements obligatoris en matèria d’informació i publicitat referits. Per tant, hi ha
d’aparéixer l’emblema de la UE i de les entitats col·laboradores, així com les referències a la Unió
Europea, al fons finançador FSE/FEDER i al lema.
En les presentacions tipus PowerPoint s’ha de reservar la part superior del document per a aquesta
mena d’elements.
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Això mateix s’ha d’aplicar també quan s’elaboren vídeos o qualsevol altre tipus de material audiovisual,
en què els elements obligatoris han d’aparéixer a l’inici i al tancament d’aquests. A més, en la caràtula
dels CD/DVD ha de figurar un espai reservat per a destacar la participació de la Unió Europea, d’acord
amb les disposicions de l’apartat 2.1.
Vegeu l’exemple de vídeo ací.

Vegeu exemple de vídeo ací.
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2.3.4. Mitjans de comunicació i difusió
Una de les obligacions en matèria d’informació i publicitat dels beneficiaris dels fons estructurals és la
realització de campanyes de difusió. Els mitjans de comunicació són una eina fonamental per a això, ja
que abasten distints tipus d’accions, tant a través de mitjans audiovisuals, com poden ser els espots o
els documentals en televisió, mitjans radiofònics com ara falques en ràdio o mitjans impresos, com
notícies i anuncis en premsa. D’una altra banda, hui en dia també és molt important la difusió
electrònica, que comprén la difusió d’informació a través de pàgines web, xarxes socials i llista de
publitramesa. En tots els casos, la finalitat de les campanyes de difusió ha de ser la de donar a conéixer
el Programa operatiu o alguna de les seues actuacions concretes entre el conjunt de la ciutadania.
Perquè el sistema de seguiment funcione correctament és essencial tindre constància documental i/o
fotogràfica de totes les actuacions dutes a terme en matèria d’informació i publicitat. De fet, aquesta
és l’única i la millor prova per a justificar, davant de possibles controls posteriors als quals poden
sotmetre’s les operacions cofinançades, la qualitat de la informació subministrada pel seguiment.
A. TELEVISIÓ
Pel que fa a mitjans audiovisuals, els anuncis, els documentals o les emissions en general tenen un
tancament en què l’emblema de la Unió Europea, amb referència al fons i lema corresponent, així com
el logotip de l’òrgan gestor de l’actuació, han d’aparéixer sobre impressió sense compartir espai amb
altres i ocupa tota la pantalla durant almenys 4 o 5 segons.
Com a conseqüència del deure de mantindre constància documental per a justificar la qualitat de la
informació subministrada pel seguiment, ha de conservar-se un enregistrament de l’emissió realitzada
en DVD o en qualsevol altre format accessible.
Vegeu exemple d’anunci ací (accés per a usuaris de la plataforma ALFRESCO).
Fotogrames finals d’un material audiovisual:
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B. RÀDIO
Les falques que s’emeten en els mitjans radiofònics han d’incloure de manera obligatòria una al·lusió
al finançament europeu de l’actuació en qüestió, que establisca una fórmula verbal clara que incloga
tots els elements necessaris, el nom del fons i el lema.

Mensaje cofinanciado con fondos estructurales de la Unión Europea.
Missatge cofinançat amb fons estructurals de la Unió Europea.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
Fons Europeu de Desenvolupament Regional, una manera de fer Europa.
El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur.

Vegeu exemple de falca de ràdio ací (accés per a usuaris de la plataforma ALFRESCO).
La constància documental es fa amb l’enregistrament en CD o qualsevol altre suport que permeta la
reproducció d’àudio i còpia dels textos del contingut de la falca.

38

C. PREMSA
Els anuncis en premsa, a més dels seus elements habituals (títol, imatge, cos de text, etc.), han
d’incloure l’emblema de la Unió Europea, la referència al fons en qüestió i el lema corresponent. Així
mateix, es poden incloure els logotips de l’òrgan gestor de l’actuació i, si escau, la d’altres possibles
organismes participants en aquesta.
La inclusió de l’emblema de la Unió Europea és obligatòria en aquests suports i s’ha de fer en color
sempre que siga possible, encara que pot utilitzar-se una versió monocroma únicament en casos
justificats. Per això, segons es tracte de reproducció en quadricromia o en blanc i negre, es proposen
dos models, d’acord amb l’annex II del Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió:
Reproducció en quadricromia
PANTONE REFLEX BLUE per a la superfície del rectangle, que s’obté mesclant un 100 % de Process
Cyan amb un 80 % de Process Magenta.
PANTONE YELLOW per a les estreles, que s’obté utilitzant un 100 % de Process Yellow.

Reproducció en monocromia
Si s'utilitza el negre, s’ha d’envoltar la superfície del rectangle amb una vora negra i s’han de
col·locar les estreles, també en negre, sobre un fons blanc.
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Així mateix, quan un òrgan gestor o beneficiari publique una nota de premsa, un comunicat, etc., ha
d’esmentar en les seues declaracions el cofinançament dels fons de la Unió Europea, amb la frase
indicada en el punt 2.1 d’aquest manual.

De la mateixa manera, la frase referida ha d’aparéixer en les notícies de premsa que es publiquen amb
relació a les actuacions cofinançades.
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D. PÀGINA WEB
Durant la realització de qualsevol operació cofinançada, els òrgans gestors han d’informar la
ciutadania del suport obtingut dels fons a través d’un apartat específic en la seua pàgina web que
proporcione informació sobre els programes operatius, en què es faça una descripció breu de
l’operació, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus objectius i resultats, i
destacar el suport financer de la Unió Europea. També s’ha de fer esment especial a les bones
pràctiques de les activitats cofinançades. El text que ha de figurar en aquest apartat web estarà
disponible en la plataforma d’intercomunicació FOCO, a què fa referència l’annex I d’aquest manual.
Aquests apartats específics han de respectar les normes recollides en el capítol II, article 4, del
Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió. Així, l’emblema i la referència a la Unió
Europea i al fons en qüestió són visibles quan s’arribe a aquest lloc web, en la superfície de visió d’un
dispositiu digital, sense que l’usuari haja de desenvolupar tota la pàgina. Si existeixen logotips
institucionals, han de col·locar-se separats de l’emblema de la Unió Europea, que, a més, ha de tindre
com a mínim la mateixa grandària, mesurant en alçària i amplària, que el més gran de la resta de
logotips. Finalment, l’emblema ha de figurar en color, utilitzant, per a això, la paleta reglamentària
establida en l’annex II d’aquest mateix reglament:
Reproducció en Internet
PANTONE REFLEX BLUE per a la superfície del rectangle, que correspon al color RGB: 0/51/153
(hexadecimal: 003399).
PANTONE YELLOW per a les estreles, que correspon al color RGB: 255/204/0 (hexadecimal:
FFCC00).
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Per altra banda, i sempre que siga possible, en la pàgina d’inici principal de cada òrgan gestor s’han
d’afegir botons d’accés directe als apartats específics dels fons europeus gestionats. Si no és possible
afegir-hi un botó, s’hi ha d’afegir un accés directe.

A l’hora de garantir l’accessibilitat de les pàgines web d’acord amb la norma EN 301549:2018, versió
2.1.2, “Requisits d’accessibilitat per a productes i serveis TIC”, la Comissió Sectorial d’Administració
Electrònica ha posat a disposició de les administracions públiques un observatori d’accessibilitat amb
tota la informació relativa a la norma, així com la metodologia per a garantir-ne el compliment i els
serveis de diagnòstic en línia en l’enllaç següent.
Per últim, tant el text que cal incloure en els apartats específics dels fons, com tots els materials gràfics
(logotips web, botons, etc.) estaran disponibles en la plataforma d’intercomunicació FOCO.
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FAQ: PREGUNTES A LA COMISSIÓ
1. En un lloc web, és suficient mostrar la bandera europea, sense text?
L’emblema europeu ha de mostrar-se junt amb una referència a la Unió. I l’article 4 del Reglament
d’execució 821/2014 estipula clarament que “El nom «Unió Europea» sempre ha d’aparéixer sense
abreujar”.
2. L’emblema sempre ha d’estar en la pàgina d’inici principal d’un beneficiari?
No. Especialment per a grans organitzacions o companyies que tenen una operació cofinançada com
una de les seues moltes activitats, és important que la pàgina específica sobre aquesta operació tinga
les referències i els logotips necessaris. D’altra banda, un lloc web completament dedicat a una o més
operacions necessita clarament tindre el logotip i les referències ja en la seua pàgina d’inici.
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E. XARXES SOCIALS
Quan la difusió de les operacions cofinançades es realitze a través de les xarxes socials (Facebook,
Twitter, Instagram, etc.), els beneficiaris han de fer referència a la Unió Europea i al fons cofinançador
inserint en la publicació la frase referida en l’apartat 2.1 i acompanyant-la, sempre que siga possible,
de l’emoticona de la bandera de la Unió Europea. Si per motius d’espai no és possible, s’ha de fer una
menció al fons cofinançador mitjançant etiquetes (#), enllaços o com més convinga al medi i a l’espai.
Facebook: Vegeu exemple ací.
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Twitter: Vegeu exemples ací i ací.

Instagram: Vegeu exemple ací.
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F. PUBLITRAMESA
Tant l’Organisme Intermedi com els òrgans gestors poden recórrer a llistes de correu electrònic per a
contribuir a la difusió de les operacions cofinançades pels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus entre
beneficiaris potencials, agents difusors i ciutadania en general. Han d’estar acompanyats de l’emblema
de la Unió Europea i la referència al o als fons implicats en el seu cofinançament, així com al lema de
cada fons.

S’ha de prestar atenció especial a la inclusió en aquestes llistes de correu electrònic d’associacions
representatives de la població femenina (associacions socials, empresarials...). Es pretén amb això
potenciar la seua labor com a agents difusors i contribuir a la igualtat d’oportunitats en l’accés al
suport comunitari, i complir, així, els criteris de bones pràctiques consensuats en el GERIP.
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2.3.5. Documentació administrativa
En tots els documents administratius relatius a expedients d’actuacions cofinançades per fons
europeus, ha de fer-se esment a la Unió Europea i al fons FEDER/FSE, així com als programes operatius
corresponents i els lemes d’aquests. Així mateix, ha de figurar l’emblema i el lema de la Unió Europea i
l’emblema de les entitats cofinançadores.
Per documents administratius s’entenen les ordres de bases i convocatòries d’ajudes, els models de
sol·licitud, resolució i notificació de concessió d’ajudes, els diferents procediments de contractació
pública (anuncis de licitació i formalització de contractes, plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques, contractes administratius) i/o els convenis de col·laboració, entre altres.
A. ORDRES DE BASES I CONVOCATÒRIES D’AJUDES
Respecte a les ordres de bases i a les convocatòries d’ajudes cofinançades, es recomana, en primer
lloc, incloure un esment a la participació de la Unió Europea en el títol. A continuació, ha d’indicar-se
en l’exposició de motius la justificació del cofinançament del fons corresponent, mentre que, en el que
s’articula, s’ha d’esmentar el cofinançament de les ajudes, amb indicació del fons i la informació del
programa operatiu a què es correspon –com a mínim, la comunitat autònoma i el període i,
preferiblement, a més de la informació anterior, l’objectiu temàtic i la línia d’actuació corresponent– i
s’ha de fer referència a la normativa comunitària que regula les obligacions del beneficiari respecte a
les normes d’informació i publicitat, en concret segons el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament
Europeu i del Consell, i al Reglament d’execució (UE) 821/2014, de la Comissió.
Per a això, s’hi han d’incloure necessàriament els paràgrafs següents:

“Aquesta actuació està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020”.

“Aquesta actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Social
Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020”.
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MODEL PARÀGRAFS ORDRE DE BASES (FEDER)

Obligacions de les entitats beneficiàries
Les entitats beneficiàries se sotmetran igualment a les obligacions d'informació i publicitat de les
ajudes concedides.
Les entitats beneficiàries es comprometen a complir les obligacions en matèria d’informació i
comunicació regulades en l’article 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013 i l’annex XII, apartat 2.2,
que regula les responsabilitats de les entitats beneficiàries en relació amb les mesures d’informació
i comunicació destinades al públic. En concret, les entitats beneficiàries tenen l’obligació
d’incorporar l’emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER en totes les actuacions de
difusió i publicitat de l’actuació objecte de subvenció. Aquesta obligació entrarà en vigor en el
moment en què es comunique formalment a les entitats beneficiàries l’aprovació de la subvenció.
Aquestes mesures s’han d’aplicar sobre qualsevol comunicació, producte o element de difusió que
es genere (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic, etc.). Els models, els formats i
els logotips i la guia gràfica de l’emblema europeu estan a disposició de les entitats beneficiàries en
les pàgines webs que s’indique en la convocatòria corresponent.

Normativa aplicable
En la mesura en què les subvencions concedides puguen obtindre cofinançament en el marc del
Programa operatiu FEDER de la CV 2014-2020, també s’han de sotmetre al que estableixen les
normes següents o qualsevol altra norma que les modifique o les substituïsca:
Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
pel qual s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen les disposicions generals
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu
Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006, del Consell.
b) Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual
s’estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i
del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del
programa, la presentació d’informació sobre els instruments financers, les característiques
tècniques de les mesures d’informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i
l’emmagatzematge de dades.
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MODEL PARÀGRAFS ORDRE DE BASES (FSE)

Obligacions de les entitats beneficiàries
Les entitats beneficiàries se sotmetran igualment a les obligacions d’informació i publicitat de les
ajudes concedides.
Les entitats beneficiàries es comprometen a complir les obligacions en matèria d’informació i
comunicació regulades en l’article 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013 i l'annex XII, apartat 2.2,
que regula les responsabilitats de les entitats beneficiàries en relació amb les mesures d’informació
i comunicació destinades al públic. En concret, les entitats beneficiàries tenen l’obligació
d’incorporar l’emblema de la Unió Europea i la referència a l’FSE en totes les actuacions de difusió i
publicitat de l’actuació objecte de subvenció. Aquesta obligació entrarà en vigor en el moment en
què es comunique formalment a les entitats beneficiàries l’aprovació de la subvenció.
Aquestes mesures s’han d’aplicar sobre qualsevol comunicació, producte o element de difusió que
es genere (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic, etc.). Els models, formats i
logotips i la guia gràfica de l’emblema europeu, estan a disposició de les entitats beneficiàries en
les pàgines webs que s’indique en la convocatòria corresponent.

Normativa aplicable
En la mesura en què les subvencions concedides puguen obtindre cofinançament en el marc del
Programa operatiu FSE de la CV 2014-2020, també s’han de sotmetre al que estableixen les normes
següents o qualsevol altra norma que les modifique o les substituïsca:
Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
pel qual s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen les disposicions generals
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu
Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006, del Consell.
b) Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual
s’estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i
del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del
programa, la presentació d’informació sobre els instruments financers, les característiques
tècniques de les mesures d’informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i
l’emmagatzematge de dades.
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MODEL PARÀGRAF CONVOCATÒRIA D’AJUDES (FEDER)

Publicitat comunitària. Obligacions
1. L'entitat beneficiària s'ha d'assegurar que les parts que intervenen en el projecte han sigut
informades del cofinançament del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) i anunciar
clarament que el projecte ha sigut seleccionat en el marc del Programa operatiu FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020. Per a això, totes les mesures d'informació i comunicació
relacionades amb el projecte que duga a terme l’entitat beneficiària ha d’incloure:
a) L'emblema de la Unió Europea, de conformitat amb les característiques tècniques que estableix
l’acte d'execució que adopte la Comissió d’acord amb l’article 115, apartat 4 del Reglament (UE)
núm. 1303/2013, i una referència a la Unió Europea;
b) Una referència al fons FEDER.
Durant l'execució del projecte:
a) Ha de publicar en el seu lloc d’Internet, en cas que en dispose d'un, una descripció del projecte
que indique els seus objectius i resultats, i que destaque el suport financer de la Unió Europea.
b) Ha de disposar d’un cartell informatiu sobre el projecte (d’una grandària mínima A3) en què s’ha
d’indicar l’ajuda financera de la Unió Europea, col·locat en lloc ben visible per al públic, com per
exemple l’entrada de l’edifici que siga la seu social de l’entitat beneficiària o el lloc on es
desenvoluparà el projecte objecte de l’ajuda.
2. Sobre els seus resultats, l’entitat beneficiària ha d'incloure el logotip FEDER i la declaració
“Aquesta actuació és cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del fons
europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020" en
qualsevol document relacionat amb el servei, així, portades de documents, pantalles de presentació
de pàgines web, informes de resultats i conclusions, comunicacions, fotografies d'esdeveniments i
certàmens, etc.
3. L'entitat beneficiària ha d’acceptar-ne la inclusió en una llista d’operacions que preveu l’article
115, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013.
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MODEL PARÀGRAF CONVOCATÒRIA D’AJUDES (FSE)

Publicitat comunitària. Obligacions
1. L'entitat beneficiària s'ha d'assegurar que les parts que intervenen en el projecte han sigut
informades del cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) i anunciar clarament que el projecte
ha sigut seleccionat en el marc del Programa operatiu FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Per a això, totes les mesures d'informació i comunicació relacionades amb el projecte que duga a
terme l'entitat beneficiària ha d'incloure:
a) L'emblema de la Unió Europea, de conformitat amb les característiques tècniques que estableix
l'acte d'execució que adopte la Comissió d'acord amb l'article 115, apartat 4 del Reglament (UE)
núm. 1303/2013, i una referència a la Unió Europea;
b) Una referència al fons FSE.
Durant l'execució del projecte:
a) Ha de publicar en el seu lloc d'Internet, en cas que en disponga d'un, una descripció del projecte
que indique els seus objectius i resultats, i que destaque el suport financer de la Unió Europea.
b) Ha de disposar d'un cartell informatiu sobre el projecte (d'una grandària mínima A3) en què s'ha
d'indicar l'ajuda financera de la Unió Europea, col·locat en lloc ben visible per al públic, com per
exemple l'entrada de l'edifici que siga la seu social de l'entitat beneficiària o el lloc on es
desenvoluparà el projecte objecte de l'ajuda.
2. Sobre els seus resultats, l'entitat beneficiària ha d'incloure el logotip FSE i la declaració «Aquesta
actuació és cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del fons social
europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020" en qualsevol document relacionat amb el
servei, així, portades de documents, pantalles de presentació de pàgines web, informes de resultats
i conclusions, comunicacions, fotografies d'esdeveniments i certàmens, etc.
3. L'entitat beneficiària ha d'acceptar-ne la inclusió en una llista d'operacions que preveu l'article
115, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013.
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B. MODELS DE SOL·LICITUD, RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DE CONCESSIÓ D’AJUDES
En els models de sol·licitud que acompanyen les resolucions de convocatòries d’ajudes cofinançades
ha de figurar l’emblema de la Unió Europea amb la referència al fons corresponent.
Així mateix, en les primeres clàusules tant de la resolució com de la notificació de concessió d’ajudes ha
d’afegir-se, com a mínim, el paràgraf assenyalat en l’apartat anterior.

“Aquesta actuació està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020”.

“Aquesta actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Social
Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020”.
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C. PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
Els anuncis de licitació i adjudicació dels contractes han d’incloure un esment a la participació de la
Unió Europea i al fons que hi correspon, així com a la normativa comunitària que regula les obligacions
del beneficiari respecte a les normes d’informació i publicitat.
Per a això s’ha d’incloure necessàriament el paràgraf següent:

“Aquesta actuació està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020”.

“Aquesta actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Social
Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020”.

Respecte als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, han de figurar
expressament les obligacions del contractista relatives a la informació i a la publicitat comunitària
establides en els reglaments d’aplicació, que afigen el següent, segons cada cas:
MODEL PARÀGRAF PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (FEDER/FSE)

L’entitat adjudicatària del contracte s’ha de sotmetre a les obligacions d’informació i publicitat
contingudes en l’annex XII, secció 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i
del Consell, i en l’Estratègia de comunicació conjunta dels programes operatius FEDER i FSE de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
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MODEL PARÀGRAF PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (FEDER)

L’entitat adjudicatària del contracte s’ha de sotmetre a les obligacions d’informació i publicitat
contingudes en l’annex XII, secció 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i
del Consell, i en l’Estratègia de Comunicació conjunta dels programes operatius FEDER i FSE de la
Comunitat Valenciana 2014-2020 i, especialment, les següents:
a) En els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol tipus de suport que s’utilitze
en les actuacions necessàries per a l’objecte del contracte, ha d’aparéixer de manera visible i
destacada l’emblema de la UE, que faça referència expressa a la Unió Europea i al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).
b) En tota difusió pública o referència a les actuacions previstes en el contracte, siga quin siga el
mitjà elegit (prospectes, cartells, etc.), s’han d’incloure de manera destacada els elements
següents: emblema de la Unió Europea de conformitat amb les normes gràfiques establertes, així
com la referència a la Unió Europea i al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que incloga el
lema «Una manera de fer Europa».

MODEL PARÀGRAF PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (FSE)

L'entitat adjudicatària del contracte s'ha de sotmetre a les obligacions d’informació i publicitat
contingudes en l'annex XII, secció 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i
del Consell, i en l'Estratègia de comunicació conjunta dels programes operatius FEDER i FSE de la
Comunitat Valenciana 2014-2020 i, especialment, les següents:
a) En els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol tipus de suport que s'utilitze
en les actuacions necessàries per a l'objecte del contracte, ha d'aparéixer de manera visible i
destacada l'emblema de la UE, que faça referència expressa a la Unió Europea i al Fons Social
Europeu (FSE).
b) En tota difusió pública o referència a les actuacions previstes en el contracte, siga quin siga el
mitjà elegit (prospectes, cartells, etc.), s'han d'incloure de manera destacada els elements següents:
emblema de la Unió Europea de conformitat amb les normes gràfiques establides, així com la
referència a la Unió Europea i al Fons Social Europeu (FSE), que incloga el lema «L'FSE inverteix en
el teu futur».
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Amb relació als contractes administratius, hi ha de figurar igualment l’esment al cofinançament
europeu i les obligacions del contractista relatives a la informació i la publicitat comunitària establides
en els reglaments d’aplicació, que adjunte la informació següent:
MODEL PARÀGRAF CONTRACTE ADMINISTRATIU (FEDER)

ANTECEDENTS
Quart. "Aquest contracte està cofinançat per la Unió Europea a través del Programa operatiu del
fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020".
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Núm. xx – L'entitat adjudicatària es compromet a dur a terme l'execució d'aquest contracte “TÍTOL
DEL CONTRACTE” cofinançat per la Unió Europea a través del Programa operatiu del fons europeu
de desenvolupament regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Número xx – L'entitat adjudicatària del contracte s'ha de sotmetre a les obligacions d'informació i
publicitat que conté l'annex XII, secció 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell i l'Estratègia de comunicació conjunta dels programes operatius FEDER i FSE
de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i, especialment, les següents:
a) En els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol tipus de suport que s'utilitze
en les actuacions necessàries per a l'objecte del contracte, ha d'aparéixer de manera visible i
destacada l'emblema de la UE, que faça referència expressa a la Unió Europea i al fons europeu de
Desenvolupament regional (FEDER).
b) En tota difusió pública o referència a les actuacions previstes en el contracte, siga quin siga el
mitjà elegit (prospectes, cartells, etc.), s'han d'incloure de manera destacada els següents elements:
emblema de la Unió Europea de conformitat amb les normes gràfiques establides, així com la
referència a la Unió Europea i al rons europeu de desenvolupament regional, que incloga el lema
«Una manera de fer Europa».
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MODEL PARÀGRAF CONTRACTE ADMINISTRATIU (FSE)

ANTECEDENTS
Quart. Aquest contracte està cofinançat per la Unió Europea a través del Programa operatiu del fons
social europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Núm. xx – L'entitat adjudicatària es compromet a dur a terme l'execució d'aquest contracte “TÍTOL
DEL CONTRACTE” cofinançat per la Unió Europea a través del Programa operatiu del fons social
europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Número xx – L'entitat adjudicatària del contracte s'ha de sotmetre a les obligacions d'informació i
publicitat que conté l'annex XII, secció 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell i l'Estratègia de comunicació conjunta dels programes operatius FEDER i FSE de
la Comunitat Valenciana 2014-2020 i, especialment, les següents:
a) En els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol tipus de suport que s'utilitce
en les actuacions necessàries per a l'objecte del contracte, ha d'aparéixer de manera visible i
destacada l'emblema de la UE, que faça referència expressa a la Unió Europea i al fons social
europeu (FSE).
b) En tota difusió pública o referència a les actuacions previstes en el contracte, siga quin siga el
mitjà elegit (prospectes, cartells, etc.), s'han d'incloure de manera destacada els elements següents:
emblema de la Unió Europea de conformitat amb les normes gràfiques establides, així com la
referència a la Unió Europea i al fons social europeu (FSE), que incloga el lema «L'FSE inverteix en el
teu futur».
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D. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Quan les actuacions cofinançades es duguen a terme mitjançant convenis de col·laboració ha de
figurar de manera clara i concisa en una de les primeres clàusules la participació financera de la Unió
Europea i del fons que hi intervé, amb indicació de tota la informació referent al programa operatiu
corresponent.
Entre les obligacions de la institució amb què es convenia figuraran expressament les relatives a la
informació i la publicitat comunitària establides en el Reglament (UE) núm. 1303/2013. Així, el conveni
ha d’incloure una clàusula en què s’informe la institució de les obligacions que, en matèria
d’informació i publicitat, ha de complir com a beneficiària de l’ajuda comunitària. S’ha d’indicar també
que el nom d’aquesta institució, de l’operació i la quantia de l’ajuda rebuda és objecte de publicació.
MODEL PARÀGRAF CONVENIS DE COL·LABORACIÓ (FEDER)

Logo Adm.

Logo entitat amb la qual es convenia

Logo UE

Referència al fons
Conveni de col·laboració entre XXXX i l'entitat de XXX per a ... (objecte que cal desenvolupar)
Parts
D'una part, el Sr. XXX, en representació de
D'una altra, el Sr. XXX, en representació de
Antecedents.
...
Clàusules
Tercera. Les obligacions de l'entitat XXX són les següents:
- [...]
- Assumir la responsabilitat d'informar que l'activitat executada ha sigut seleccionada en el marc del
Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat
Valenciana 2014-2020, i adoptar les mesures necessàries per a fer arribar al públic informació sobre
les operacions cofinançades per aquest programa, d'acord amb l'estipulat en l'article 2.2 de l'annex
XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014, de la
Comissió, de les característiques tècniques de les mesures d'informació i publicitat.
- Acceptar que el seu nom es publique junt amb el nom de l'activitat cofinançada, d'acord amb
l'apartat 2 de l'article 115 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament i del Consell.
- Fer constar en les memòries justificatives que es redacten, així com en els treballs, les activitats, les
publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat del conveni, la imatge
corporativa de la Direcció General de XXX, així com l'emblema de la Unió Europea, la referència al
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el lema «Una manera de fer Europa».

59

MODEL PARÀGRAF CONVENIS DE COL·LABORACIÓ (FSE)
Logo Adm.

Logo entitat amb la qual es convenia

Logo UE

Referència al fons
Conveni de col·laboració entre XXXX i l'entitat de XXX per a ... (objecte que cal desenvolupar)
Parts
D'una part, el Sr. XXX, en representació de
D'una altra, el Sr. XXX, en representació de
Antecedents.
...
Clàusules
Tercera. Les obligacions de l'entitat XXX són les següents:
- [...]
- Assumir la responsabilitat d'informar que l'activitat executada ha sigut seleccionada en el marc del
Programa operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, i adoptar
les mesures necessàries per a fer arribar al públic informació sobre les operacions cofinançades per
aquest programa, d'acord amb l'estipulat en l'article 2.2 de l'annex XII del Reglament (UE) núm.
1303/2013 i el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de les característiques
tècniques de les mesures d'informació i publicitat.
- Acceptar que el seu nom es publique junt amb el nom de l'activitat cofinançada, d'acord amb
l'apartat 2 de l'article 115 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament i del Consell.
- Fer constar en les memòries justificatives que es redacten, així com en els treballs, les activitats, les
publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat del conveni, la imatge
corporativa de la Direcció General de XXX, així com l'emblema de la Unió Europea, la referència al
Fons Social Europeu (FSE) i el lema «L'FSE inverteix en el teu futur».
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3. INDICADORS EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ
Totes les accions d’informació i publicitat que es facen en el marc de l’execució dels programes
operatius FEDER i FSE estan sotmeses a un mecanisme de seguiment i avaluació basat en indicadors.
Els indicadors de seguiment i avaluació, elaborats en el si del GERIP (Grup Espanyol de Responsables
en matèria d’Informació i Publicitat), preveuen les activitats d’informació i publicitat incloses en les
diferents estratègies de comunicació en el període 2014-2020.
Així doncs, tot allò que es reporte en relació amb aquests indicadors, en tot o en una part del seu
contingut, ha de fer referència a qualsevol aspecte relacionat amb els fons estructurals FEDER-FSE de
la Comunitat Valenciana 2014-2020.
La taula següent mostra de manera general els indicadors de seguiment i avaluació de realització i
resultat de les estratègies de comunicació que, respecte a cada tipus d’activitat, computen en la
base de dades d’indicadors de comunicació INFOCO2014 del Ministeri d’Hisenda.

TIPUS D’ACTIVITATS

INDICADORS DE REALITZACIÓ

INDICADORS DE RESULTATS

1. ACTIVITATS I ACTES PÚBLICS

(NRE.) ESDEVENIMENTS REALITZATS

(NRE.) ASSISTENTS

2. DIFUSIÓ EN MITJANS DE COMUNICACIÓ

(NRE.) ACTES DIFUSIÓ

3. PUBLICACIONS REALITZADES

(NRE.) PUBLICACIONS EXTERNES

(%) PUBLICACIONS DISTRIBUÏDES/EDITADES

4. INFORMACIÓ A TRAVÉS DE PÀGINES WEB

(NRE.) PÀGINES WEB

(NRE.) VISITES

5. INFORMACIÓ A TRAVÉS DE QUALSEVOL TIPUS DE CARTELLERIA (NRE.) SUPORTS PUBLICITARIS
6. INSTRUCCIONS EMESES CAP ALS PARTICIPANTS DELS
PROGRAMES OPERATIUS

(NRE.) DOCUMENTACIÓ INTERNA
DISTRIBUÏDA

(%) ORGANISMES COBERTS

7. XARXES D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT

(NRE.) XARXES

(NRE.) REUNIONS
(NRE.) ASSISTENTS
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3.1. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Totes les actuacions de comunicació recollides en els diferents indicadors han de ser recopilades pels
òrgans gestors, així com per les entitats beneficiàries en l’àmbit de les operacions cofinançades de les
quals són responsables. Així doncs, també cal tindre en compte les accions realitzades per les entitats
que participen en actuacions determinades d’aquesta operació (com poden ser els centres escolars i
de formació, ajuntaments, etc.).
Els indicadors s’han de computar de manera individual per a cada actuació desenvolupada. És a dir,
cada acció es correspon amb l’indicador de realització i, si és el cas, de resultats, que té associats (hi
ha alguns tipus d’activitats que manquen d’indicador de resultats). També s’han de recopilar altres
dades relatives a aquesta, com el tipus d’activitat, la descripció clara de l’actuació, la data de realització
i el cost estimat, entre altres, que s’han de detallar més avant en els apartats corresponents.
Els diferents indicadors, una vegada emplenats, s’han de remetre pels òrgans gestors a la Direcció
General de Fons Europeus per a bolcar-los posteriorment en l’aplicació del Ministeri d’Hisenda
INFOCO2014. En aquest sentit, és important recordar que, d’acord amb la decisió adoptada en la
reunió del GRECOM-GV del 31 de juliol de 2017, la Direcció General de Fons Europeus requerirà als
òrgans gestors els indicadors de comunicació trimestralment. És a dir, en la primera setmana dels
mesos d’abril, juliol, octubre i gener de cada any els ha de sol·licitar els indicadors que han emplenat
respecte al trimestre anterior. Així mateix, els òrgans gestors han de remetre’ls al més prompte
possible i, com a molt tard, l’últim dia del mes en què se’ls va fer el requeriment.
És essencial tindre constància documental i/o fotogràfica de totes les actuacions dutes a terme.
Aquesta és l’única i millor prova per a justificar, davant de possibles controls, la veracitat de la
informació subministrada en el seguiment. Per exemple, en el cas de notícies o anuncis en premsa, així
com cartelleria, la justificació es pot efectuar amb imatges d’aquesta. Pel que fa a prospectes
informatius o marxandatge, seria recomanable conservar algun exemplar. En el cas de falques de
ràdio, es pot justificar amb un enregistrament en qualsevol suport que permeta la reproducció d’àudio
i la còpia dels textos del contingut de la falca. I, en el cas d’anuncis en televisió, s’ha de conservar
l’enregistrament de l’emissió realitzada en DVD o en un altre format accessible.
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3.2. COM QUANTIFICAR-LOS I COMPUTAR-LOS
1 ACTIVITATS I ACTES PÚBLICS
Es refereix als actes informatius i formatius. Per tant, dins d’aquesta categoria s’inclouen seminaris,
jornades, congressos, tallers, cursos, etc. sempre que hagen sigut organitzats pels òrgans gestors i
beneficiaris i que tot o en part del contingut que cal tractar en aquests es referisca a qualsevol aspecte
relacionat amb el FEDER, l’FSE o la política de cohesió.
Criteris que cal tindre en compte:
1. Computarem els actes o les reunions convocades pel gestor i/o el beneficiari, no aquelles en què
només és un participant convidat mitjançant la presentació d’una ponència. En aquest últim cas, la
ponència es computarà en el tipus d’activitat núm. 6 que veurem més avant.
2. Un mateix curs de formació/jornada/seminari amb el mateix contingut, impartit/dictat en distintes
edicions però sempre dins d’un mateix any i amb distints assistents, ha de formar part d’un sol
indicador (una sola línia de dades). Respecte als assistents, s’hi han de sumar tots els participants, i
respecte a la data de realització, s’ha d’indicar la de la primera edició de l’any.
3. En aquest apartat no es reporta la participació en actes que organitzen tercers, excepte l’assistència
a fires que uns altres organitzen. En aquest cas SÍ que computarem la participació en aquest apartat,
mitjançant estand, per part dels òrgans gestors en fires organitzades per tercers.
Per exemple:
Una fira que dura 6 dies a la qual han assistit 90.000 persones i hi ha 100 estands.
Dividim les 90.000 persones entre els 6 dies que dura, cosa que resulta 15.000 persones/dia/fira.
Òbviament, les 15.000 persones/dia/fira no passen totes per l’estand del nostre òrgan gestor. Llavors,
es divideix entre el nombre d’expositors amb estand presents, en aquest cas 100, i el que resulte, es
divideix altra vegada per la meitat.
90.000/6 = 15.000 persones/dia/fira
15.000/100 = 150 /2 = 75 persones/dia/estand
Si hi hem estat presents els 6 dies, multiplicarem pel resultat anterior:
75 x 6 = 450 persones/total fira/gestor
Sempre hem de guardar els justificants documentals dels costos, ja que no podem reportar/quantificar
res del que no hi haja constància gràfica o documental.
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D’acord amb els camps que han d’introduir-se en INFOCO2014, les dades que cal emplenar en
aquest apartat són, per cada indicador:
− Tipus d’activitat: activitats i actes públics. Tipus d’acte informatiu o formatiu (seminari,
congrés, jornada, debat, sessió informativa, acte de presentació, acte d’entrega,
inauguració, celebració, estand en fira, taller, curs, visita guiada, altres) en què consisteix
l’actuació.
− Descripció de l’actuació (clara i sense acrònims).
− Indicador de resultat: nre. d’assistents a l’esdeveniment.
− Data de realització (dia, mes i any).
− Cost estimat (s’ha d’estimar el cost aproximat que ha implicat, i es computa la despesa
total realitzada, ja siga cofinançada o suportada amb recursos propis. Si l’acció no ha
implicat cap cost s’ha d’indicar expressament cost 0).

TIPUS D’ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ (clara i sense acrònims)

1. ACTIVITATS I ACTES
PÚBLICS

INDICADOR DE
RESULTAT

DATA DE
REALITZACIÓ
(dd/mm/aa)

COST
ESTIMAT
(€)

Nre. d’assistents

Debat

Jornada de debat amb la ciutadania sobre el futur
d’Europa i de la política de cohesió en la facultat
d’Economia de la Universitat de València.

32

11/02/2019

Jornada

Jornada informativa amb les principals entitats
representatives de la població gitana per a presentar 7
iniciatives d’inclusió sociolaboral gestionades per la
Generalitat Valenciana i cofinançades per la Unió
Europea a través del PO regional del Fons Social Europeu
(FSE) Comunitat Valenciana 2014-2020.

28

11/12/2018

Acte de lliurament

Acte de lliurament de diplomes a participants d’itinerari
complet (orientació - formació - acompanyament pràctiques no laborals). Itineraris integrats d’inserció
(BENEFICIARI FTSI).
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21/12/2018
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0

268

0

2 DIFUSIÓ EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
En aquest apartat es recullen diferents tipus d’accions de difusió cap a l’exterior realitzades en els
mitjans: des d’ordres de bases reguladores de subvencions o anuncis de licitació, adjudicació i
formalització de contractes fins a notes, notícies i anuncis de premsa, falques de ràdio, espots en TV i
insercions en Facebook, Twitter, etc., utilitzats de manera individual o formant part d’una campanya
publicitària per a donar a conéixer un projecte, el programa operatiu, o la política regional europea, i
sempre que en aquestes es reculla clarament el paper jugat pel fons corresponent o el paper de la
Unió Europea.
Respecte a les notes, les notícies i els anuncis en premsa, cal distingir clarament entre nota de premsa
(emesa per un gabinet de premsa), notícia de premsa (publicada en un periòdic, revista o Internet) i
un anunci en premsa (publicat en un periòdic, revista o Internet). Si una nota de premsa ja emesa
passa a ser posteriorment notícia de premsa difosa per qualsevol mitjà de comunicació, només s’ha de
reportar la notícia. Així mateix, si una mateixa notícia és publicada en diversos periòdics, només s’ha
de reportar una vegada. De la mateixa manera, si apareix una mateixa inserció en diverses xarxes
socials, només s’ha de reportar una vegada.
En aquest indicador també hem d’incloure els anuncis de licitació de contractes, les resolucions
d’adjudicació/formalització d’aquests, les ordres de bases reguladores de subvencions i ajudes, les
convocatòries de subvencions i les seues resolucions, els convenis, etc., que es publiquen en els diaris
oficials corresponents, així com en la Plataforma de Contractació de l’Estat i que fan referència a les
operacions cofinançades.
Criteris que cal tindre en compte:
- Una publicació d’una mateixa licitació d’un contracte que es publica primer en el diari oficial que hi
corresponga i després en el diari oficial de la Unió Europea, s’ha de computar només una vegada.
- Quan ens trobem una ordre de bases de subvencions i la resolució de la convocatòria corresponent
(publicades en distintes dates), es computen ambdues com indicadors independents, diferenciats i
unitaris.
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D’acord amb els camps que han d’introduir-se en INFOCO2014, les dades que cal emplenar en
aquest apartat són, per cada indicador:
− Tipus d’activitat: difusió en mitjans de comunicació. Tipus d’acció de difusió (ordre de bases
reguladora de subvencions, convocatòria de subvencions, resolució de concessió de
subvencions, licitació de contracte, adjudicació/formalització de contracte,
correcció/modificació sobre la menció als PO, conveni, nota de premsa, notícia de premsa,
anunci en premsa, falca de ràdio, anunci en TV, publitramesa, vídeo en YouTube, inserció
en Facebook, inserció en Twitter, altres) en què consisteix l’actuació.
− Descripció de l’actuació (clara i sense acrònims).
− Hiperenllaç en la pàgina web en què aparega la publicació (sempre que siga possible).
− Data de realització (dia, mes i any).
− Cost estimat (s’ha d’estimar el cost aproximat que ha implicat, i s’ha de computar la
despesa total realitzada, ja siga cofinançada o suportada amb recursos propis. Si l’acció no
ha implicat cap cost s’ha d’indicar expressament cost 0).

DATA DE
REALITZACIÓ
(dd/mm/aa)

COST
ESTIMAT
(€)

Resolució de 22 de novembre de 2018 del president de
l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per
la qual es convoquen subvencions per a projectes de creació
d’empreses de base tecnològica (CREATEC-CV) amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2018.
https://bit.ly/2BOTvdJ

04/12/18

0

Anunci de licitació de contracte número 18-155. Direcció
d’obra coordinació de seguretat i salut i assistència tècnica
de les obres de construcció de la nova línia 10 del metro de
Licitació de contracte
València (projecte de construcció infraestructura tram rampa
del carrer Amado Granell-parada Germans Maristes).
https://bit.ly/2F8L7HB

23/01/19

0

Anunci en premsa

Anunci en premsa en el diari Levante. Set falques
publicitàries mensuals d’"AVALEM JOVES PLUS" (LABORASERVEF) entre els mesos de juliol i desembre de 2018.

19/07/18

0

Vídeo en YouTube

Vídeo en YouTube. Presentació del projecte “Activa Raval” a
Algemesí. Itineraris integrats d’inserció sociolaboral
(BENEFICIARI: AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ).
https://bit.ly/2UzkYqC

22/11/18

0

Publicació en Facebook. “T-ACOMPANYEM”. Itineraris
integrats d’inserció sociolaboral de persones amb el risc
d’exclusió social. Inserció sociolaboral d’un participant.
Inserció en Facebook (BENEFICIARI: ASINDOWN).
https://es-es.facebook.com/asindownvalencia/posts/tacompanyemitinerarios-integrados-de-inserci%C3%B3nsociolaboral-de-personas-con-rie/1583327305105036/

27/09/18

0

TIPUS D’ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ (clara i sense acrònims)

No hi ha
indicador de
resultat

2. DIFUSIÓ EN MITJANS
DE COMUNICACIÓ

Convocatòria de
subvencions

INDICADOR DE
RESULTAT
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3 PUBLICACIONS REALITZADES
Es recull qualsevol tipus de publicacions editades per l’òrgan gestor i el beneficiari en suport paper o
electrònic: prospectes informatius, catàlegs, llibres, revistes, vídeos informatius, CD, DVD, etc.,
dirigides a la ciutadania amb la finalitat de donar a conéixer els programes operatius, el projecte o
alguna de les seues actuacions concretes, així com les relacionades amb la política regional europea.
No s’ha de reportar l’aparició en una publicació que edite una altra institució que no siga l’òrgan
gestor.
S’ha de computar per a cada exercici la publicació en si i no el nombre d’exemplars d’aquesta. Així
mateix, cal tindre en compte que si és un article en una revista no es pot computar tota la revista
(computa, llavors, com indicador del tipus 2. Accions de difusió: notícia en premsa).
D’acord amb els camps que han d’introduir-se en INFOCO2014, les dades que cal emplenar en
aquest apartat són, per cada indicador:
− Tipus d’activitat: publicacions realitzades. Tipus de publicació (fullet informatiu com ara
tríptic, díptic o fullet de mà, així com catàleg, carta informativa, llibre, revista, vídeo
informatiu, CD/DVD, altres) en què consisteix l’actuació.
− Descripció de l’actuació (clara i sense acrònims).
− Hiperenllaç en la pàgina web en què aparega la publicació (sempre que siga possible).
− Indicador de resultat:
- Percentatge de publicacions distribuïdes/editades.
- Nre. de punts de distribució.
− Data de realització (dia, mes i any).
− Cost estimat (s’ha d’estimar el cost aproximat que ha implicat, i s’ha de computar la
despesa total realitzada, ja siga cofinançada o suportada amb recursos propis. Si l’acció no
ha implicat cap cost s’ha d’indicar expressament cost 0).

TIPUS D’ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ (clara i sense acrònims)

3. PUBLICACIONS
REALITZADES

INDICADOR DE RESULTAT
% publicacions
distribuïdes/edit
ades

Punts de
distribució

DATA DE
REALITZACIÓ
(dd/mm/aa)

COST
ESTIMAT
(€)

Fullet informatiu
(tríptic, díptic,
full de mà)

Díptic que recull les inversions que inclou els
projectes subvencionats pel PO-FEDER (BENEFICIARI
AJUNTAMENT DE L’ALFÀS DEL PI).

100 %

3

01/10/18

214

Vídeo informatiu

Vídeo informatiu en la pàgina web de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural. Restauració de Los Lavajos
de Sinarcas.
https://bit.ly/2F8De4E

100 %

1

30/03/18

0

Butlletí electrònic

Butlletí informatiu de la Comunitat Valenciana sobre
finançament europeu núm. 1.

100 %

1

9/5/19

0
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Percentatge de publicacions distribuïdes/editades:
S’ha d’assenyalar el percentatge d’exemplars que s’han distribuït respecte als editats.
Exemple: si edite 1.000 tríptics però decidisc distribuir solament 600 d’aquests, el percentatge seria
del 60 %.
En el cas de publicacions que es puguen descarregar de manera oberta electrònicament, aquest
percentatge serà necessàriament el 100 %. A més, les que es poden descarregar en Internet,
independentment de les que es distribueixen en paper, també han de tindre l’indicador al 100 %.
Nre. de punts de distribució:
Aquest indicador quantifica els punts als quals es distribueixen les publicacions externes per tipus de
destinatari, no el nombre de punts dins de cada un. Aquests punts es determinen una vegada i ja es
mantenen en el temps, per la qual cosa cada gestor ha de comunicar els seus.
Exemple:
La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
imprimeix 1.000 tríptics per a informar sobre el programa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
públics dins del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
D’aquests 1.000 tríptics, se’n distribueixen 600 entre els centres següents:
- Oficines de Registre Civil
- Jutjats de violència sobre la dona
- Jutjats de vigilància penitenciària
Ajuntament de
- Alacant:
- Castelló
- València

1. SEUS JUDICIALS

2. AJUNTAMENTS

Col·legi Oficial d’Advocats de
- Alacant:
- Alzira
- Alcoi
- Castelló
- Elx
- València

3. COL·LEGIS OFICIALS D'ADVOCATS

Tindrem, així, tres tipus de destinataris: seus judicials, ajuntaments i col·legis oficials d’advocats.
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En el cas de SEUS JUDICIALS englobem els tres centres als quals se’ls va distribuir els fullets i li
assignem el punt de distribució núm. 1.
Per als AJUNTAMENTS fem el mateix, és a dir, agrupem els tres en una sola categoria i li assignem el
punt de distribució núm. 2.
I, finalment, els diferents COL·LEGIS OFICIALS D’ADVOCATS als quals també se’ls va distribuir el
material informatiu s’agrupen en la mateixa categoria i li assignem el punt de distribució núm. 3.
També es considera com un punt de distribució més per a cada òrgan gestor, sempre que efectivament
es realitze la difusió electrònica d’una publicació. Per difusió electrònica d’una publicació s’entén la
possibilitat de descarregar-la per Internet o l’enviament massiu d’aquesta per correu electrònic.
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4 INFORMACIÓ A TRAVÉS DE PÀGINES WEB
En aquest apartat es comptabilitzen els accessos o les visites a les pàgines web utilitzades pels òrgans
gestors per a la transmissió d’informació sobre els fons estructurals, la política de cohesió, els
programes operatius o les operacions cofinançades a través d’aquests. Aquestes pàgines han de
disposar d’un sistema de registre del nombre de visites per part dels internautes per a poder fer el
còmput requerit.
En relació amb la forma de computar els accessos a aquestes pàgines, és necessari que el dia 2 de
gener de cada any es tinga comptabilitzat el còmput respecte a l’exercici anterior (de l’1 de gener al 31
de desembre). No obstant això, s’ha de fer un seguiment trimestral d’aquestes visites igual que de la
resta d’activitats.
No s’han de computar (encara que sí que s’han d’examinar i, si escau, emmagatzemar per a
l’explotació posterior) les accions de difusió i informació que es realitzen a través de les pàgines web
dels beneficiaris finals privats de les ajudes i les subvencions, com a conseqüència de l’obligació que
tenen de difondre aquesta informació.

D’acord amb els camps que han d’introduir-se en INFOCO2014, les dades que cal emplenar en
aquest apartat són:
− Hiperenllaç a la pàgina web.
− Indicador de resultat:
−Nre. de visites (dada trimestral). Nre. de visites en el trimestre reportat.
−Nre. de visites (dada anual). Nre. total de visites en l’any reportat.
− Data de realització (dia, mes i any). L’últim dia del trimestre reportat.
− Cost estimat (s’ha d’estimar el cost aproximat que ha implicat, i s’ha de computar la
despesa total realitzada, ja siga cofinançada o suportada amb recursos propis. Si l’acció no
ha implicat cap cost s’ha d’indicar expressament cost 0).

TIPUS D’ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ (clara i sense acrònims)

DATA DE
INDICADOR DE RESULTAT REALITZACIÓ
(dd/mm/aa)

COST
ESTIMAT
(€)

Nre. de
visites
(dada
trimestral)

Nre. de
visites (dada
anual)

Pàgina web

Visites a l’apartat web en què s’informa la ciutadania de
les actuacions-operacions cofinançades amb fons
europeus FEDER-FSE.
www.ivia.gva.es

658

658

31/03/18

0

Pàgina web

Visites a l’apartat web en què s’informa la ciutadania de
les actuacions-operacions cofinançades amb fons
europeus FEDER-FSE.
http://www.agroambient.gva.es/es/fondos-europeos/
medio-natural/feder

95

467

31/12/2018

0

4. INFORMACIÓ A
TRAVÉS DE PÀGINES
WEB
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5 INFORMACIÓ A TRAVÉS DE QUALSEVOL TIPUS DE CARTELLERIA
Aquest tipus d’activitat recull els diferents suports (tanques, cartells i plaques informatius, pantalles
enrotllables, diplomes i certificats acreditatius, material didàctic, etc.) utilitzats amb finalitats
publicitàries, amb l’objectiu de donar a conéixer l’actuació entre la ciutadania. També inclou material
promocional i de marxandatge com ara bolígrafs, samarretes, tasses, llapis de memòria, etc. que tenen
inserit l’emblema de la Unió Europea.
Criteri per al còmput: el mateix suport s’ha de computar una sola vegada si té el mateix contingut,
amb independència de les vegades que s’utilitze. Per exemple, es computa l’indicador una sola vegada
en els casos següents:
Un mateix cartell sobre el mateix contingut que s’utilitza 10 vegades.
Una barra/cartell per a anunciar una mateixa actuació que es col·loca en tres llocs diferents (en tres
carrers o edificis).
Lliurament de 20 diplomes acreditatius sobre una mateixa activitat formativa.
D’acord amb els camps que han d’introduir-se en INFOCO2014, les dades que cal emplenar en
aquest apartat són, per cada indicador:
− Tipus d’activitat: informació a través de qualsevol tipus de cartelleria. Tipus de suport
publicitari (tanca, cartell i placa informatius, diploma, certificat i carnet acreditatius,
material didàctic com ara carpetes, quaderns, agendes, material promocional i de
marxandatge com llapis de memòria, bolígrafs, samarretes, tasses, altres) en què consisteix
l’actuació.
− Descripció de l’actuació (clara i sense acrònims).
− Data de realització (dia, mes i any en què s’instal·la el cartell o es rep el material).
− Cost estimat (s’ha d’estimar el cost aproximat que ha implicat, i es computa la despesa
total realitzada, ja siga cofinançada o suportada amb recursos propis. Si l’acció no ha
implicat cap cost s’ha d’indicar expressament cost 0).

TIPUS D’ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ (clara i sense acrònims)

5. INFORMACIÓ A TRAVÉS DE
QUALSEVOL TIPUS DE
CARTELLERIA

INDICADOR DE
RESULTAT

DATA DE
COST ESTIMAT
REALITZACIÓ
(€)
(dd/mm/aa)

No hi ha
indicador de
resultat

Cartell informatiu

Cartell d’inici d’actuacions de restauració
hidrologicoforestal i ambiental a les muntanyes públiques
El Castro i Las Tajuqueras al Racó d’Ademús.

28/03/18

399

Diplomes, certificats i
carnets acreditatius

Diplomes de participació en el projecte "Incorpora-t".
Itineraris integrats d’inserció (BENEFICIARI: AJ. TAVERNES
DE LA VALLDIGNA).

18/12/18

42

Material promocional i 500 Bolígrafs serigrafiats a 1 tinta i 250 llapis de memòria
marxandatge (bolígrafs, llapis USB serigrafiats a 1 tinta. Itineraris integrats d’inserció
de memòria, etc.)
(BENEFICIARI: AJ. VINARÒS).

23/10/18

1506
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6 INSTRUCCIONS EMESES CAP ALS PARTICIPANTS DELS PROGRAMES OPERATIUS
Aquest apartat inclou tota la documentació distribuïda pels òrgans gestors als beneficiaris de les
operacions que desenvolupen a través dels diferents programes operatius. Aquestes instruccions han
d’entendre’s des d’un sentit ampli i poden consistir en guies metodològiques, indicacions, informes,
correus electrònics enviats, etc., i que tenen per objecte aclarir temes o resoldre qüestions
relacionades amb la gestió i l’aplicació dels fons, etc.
Respecte al percentatge d’organismes coberts, aquest indicador mesura el percentatge respecte al
total d’entitats afectades a les quals se’ls ha enviat la informació interna.
Per exemple: si un òrgan gestor ha concedit una subvenció a 100 entitats i dona instruccions a una
sola d’aquestes, el percentatge és d’un 1 %.
Les ponències o presentacions que realitze un òrgan gestor en els congressos, seminaris, etc., als quals
assisteix com a convidat, i que, per tant no ha organitzat, han de ser incloses en aquest apartat.
D’acord amb els camps que han d’introduir-se en INFOCO2014, les dades que cal emplenar en
aquest apartat són, per cada indicador:
− Tipus d’activitat: instruccions emeses cap als participants en els programes operatius.
Tipus d’instrucció (reunió, auditoria, guia o manual metodològic, indicacions,
publitramesa, ponència o presentació en acte no organitzat per l’òrgan gestor, altres) en
què consisteix l’actuació.
− Descripció de l’actuació (clara i sense acrònims).
− Indicador de resultat: percentatge d’organismes coberts.
− Data de realització (dia, mes i any).
− Cost estimat (s’ha d’estimar el cost aproximat que ha implicat, i es computa la despesa
total realitzada, ja siga cofinançada o suportada amb recursos propis. Si l’acció no ha
implicat cap cost s’ha d’indicar expressament cost 0).

TIPUS D’ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
(clara i sense acrònims)

6. INSTRUCCIONS EMESES CAP ALS
PARTICIPANTS EN ELS PROGRAMES
OPERATIUS
Indicacions (notificacions, circulars,
cartes i informes)

Ponència o presentació en acte no
organitzat per l’òrgan gestor

INDICADOR DE RESULTAT

DATA DE
REALITZACIÓ
(dd/mm/aa)

COST
ESTIMAT
(€)

% d’organismes coberts
Notificació telemàtica als beneficiaris
amb instruccions per a elaborar i
remetre
els
indicadors
de
comunicació.

100 %

27/11/18

0

Presentació de l’itinerari de bicicletes
i vianants al Prat de Cabanes Torreblanca en la Jornada de debat
amb la ciutadania. El futur d’Europa i
la política de cohesió de la Unió
Europea.

100 %

28/03/18

0
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7 XARXES D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT
En aquest últim apartat es recullen les xarxes de comunicació establides a escala europea i a Espanya i
les seues regions, per a posar en marxa i dur a terme l’estratègia de comunicació i permeten garantir
l’intercanvi de les bones pràctiques i d’experiències en matèria d’informació i publicitat.
Aquest apartat l’ha de reportar solament l’organisme intermedi.

D’acord amb els camps que han d’introduir-se en INFOCO2014, les dades que cal emplenar en
aquest apartat són, per cada indicador:
− Indicador de resultat:
- Nre. de reunions.
- Nre. d’assistents a la reunió.
− Data de realització (dia, mes i any).
− Cost estimat (s’ha d’estimar el cost aproximat que ha implicat, i es computa la despesa
total realitzada, ja siga cofinançada o suportada amb recursos propis. Si l’acció no ha
implicat cap cost s’ha d’indicar expressament cost 0).

TIPUS D’ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
(clara i sense acrònims)

7. XARXES D’INFORMACIÓ I
PUBLICITAT

GRECOM-GV

Xarxa Autonòmica Grup de Responsables de
Comunicació de la Generalitat Valenciana
(GRECOM-GV) dels programes operatius Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i
Fons Social Europeu (FSE) Comunitat Valenciana
2014-2020.
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DATA DE
INDICADOR DE RESULTAT REALITZACIÓ
(dd/mm/aa)
Nre. de
reunions

Nre.
d’assistents

1

40

21/12/18

COST
ESTIMAT
(€)

0

3.3. ESTIMACIÓ DELS COSTOS
En aquest apartat s’explica com imputar els costos estimats quan l’acció tinga cost.
Criteris:
1. Estimem el cost de l’acte/acció de comunicació, no el cost total del projecte/operació que es passa a
cofinançar.
2. Si no es cofinança l’acte/acció de comunicació, cal fer una estimació del cost a base de percentatges,
fins i tot si es difon una actuació que s’ha de cofinançar.
3. L’estimació del muntant s’ha de graduar en funció del que es comunica, de si només es posen
emblemes i/o lemes.
4. S’ha d’estimar el cost aproximat que ha implicat, i s’ha de computar la despesa total realitzada, ja
siga cofinançada o suportada amb recursos propis. Si l’acció no ha implicat cap cost, se li ha d’assignar
el valor zero.
Exemple 1. Estand en fira
No podem computar el cost de tota la fira, només l’estand, que es poden presentar diferents
situacions:
1. Suposem que posar l’estand costa 1.000 €, però en l’estand l’única cosa que hi ha és un cartell que
compleix tots els requisits reglamentaris. Llavors, en el tipus d’activitat 1 ACTIVITATS I ACTES PÚBLICS
el cost és de zero i el cost del cartell l’hem d’imputar al tipus d’activitat 5 INFORMACIÓ A TRAVÉS DE
QUALSEVOL TIPUS DE CARTELLERIA.
2. Si les publicacions que hi ha en l’estand solament tenen emblemes i lemes, el que s’imputa és
mínim. Però si el text d’aquestes fa referència als fons FEDER/FSE, el percentatge és superior.
3. Si en l’estand hi ha, a més, reservat un espai específic per a parlar dels fons, una vegada computat el
cost del cartell, de les publicacions, etc., s’ha d’imputar el percentatge de la resta de cost similar a
l’espai que ha reservat per a parlar d’aquells.
Exemple 2. Publicacions.
Si la publicació només té el lema i l’emblema i no es fa esment sobre l’actuació cofinançada, es
computa un cost mínim (1 %).
Exemple 3. Un anunci.
Amb elements variats, uns cofinançats i altres no, s’imputa una part del cost.
Exemple 4. Pàgina web.
Només es computa el cost, si el té, quan es crea la pàgina o quan es modifica.
Exemple 5. Cartes amb instruccions.
El normal és que el cost que cal computar siga de poca quantitat o a cost zero.
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4. BONES PRÀCTIQUES
4.1. INTRODUCCIÓ
L’Estratègia de comunicació dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 20142020 estableix que tots els òrgans gestors que reben ajudes de fons europeus han de presentar,
almenys, una bona pràctica per any. Aquesta obligació també es fa extensible als òrgans que gestionen
línies d’ajudes o de subvencions a través de convocatòries públiques i els beneficiaris finals de les
quals són empreses o entitats públiques o privades. Per tant, les bones pràctiques sempre les han
d’impulsar els òrgans gestors, mai els beneficiaris.
La finalitat de la bona pràctica és donar a conéixer a la ciutadania l’aportació dels fons europeus en les
actuacions seleccionades. D’això es deriven dos aspectes que cal tindre en compte:
1. Hem d’utilitzar les millors eines de comunicació, les més indicades en cada cas, però sempre més
enllà del que és obligat i necessari segons la normativa europea. És a dir, a més dels cartells, plaques,
referència en les licitacions, menció en el DOGV, etc., s’hi han d’incloure, com veurem més avant,
altres mitjans de difusió.
2. El plantejament de la bona pràctica ha de ser el més pròxim possible a la ciutadania. Això suposa l’ús
d’un llenguatge mancat de tecnicismes innecessaris i, en conseqüència d’això, més pla i senzill. Es
tracta d’atraure la seua atenció i interés perquè conega el paper de la Unió Europea en les actuacions
cofinançades i com aquestes beneficiaran la comunitat en general.
Les actuacions o operacions cofinançades que són susceptibles de ser presentades com a bones
pràctiques són les que estan a càrrec dels fons FEDER i de l’FSE. Així mateix, les operacions han d’estar
verificades i certificades. No obstant això, pot ocórrer que una operació no estiga finalitzada però hi
haja despesa certificada i, a més, s’haja realitzat la difusió corresponent. En aquest cas, l’òrgan gestor
ja pot presentar la bona pràctica o, almenys, treballar-la fent una àmplia labor de comunicació sobre
aquesta i, així, poder presentar-la en el moment que tinga la certificació corresponent.
Al fil de l’anterior, és recomanable que quan s’execute una actuació sobre la qual puga presentar-se
una bona pràctica es realitze i es recopile tota la informació per a la incorporació posterior d’aquesta.
És a dir, a més de la difusió “obligada”, és necessari incloure una altra difusió complementària amb
més impacte cap a la ciutadania, com pot ser la realitzada a través de les xarxes socials, premsa digital
i escrita, vídeos en YouTube, falques de ràdio, revistes, prospectes, etc.
Quant a la documentació fotogràfica, hem de subratllar que és imprescindible presentar fotos de bona
qualitat, com més millor, i que, a més, reflectisquen l’evolució del projecte o actuació. Això és, que la
ciutadania puga apreciar amb claredat com era abans, durant i després de l’operació.
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4.2. Requisits perquè una actuació cofinançada siga considerada una bona
pràctica
Els criteris per a la identificació i la selecció de bones pràctiques d’actuacions cofinançades tant del
FEDER com de l’FSE, són els acordats en el si de la xarxa GERIP de responsables d’informació i
publicitat. Aquests elements són els següents:
1. L’actuació ha tingut una difusió elevada entre els beneficiaris, els beneficiaris potencials i públic en
general.
2. Incorporació d’elements innovadors.
3. Adequació dels resultats obtinguts als objectius establits.
4. Contribució a la resolució d’un problema o feblesa regional.
5. Alt grau de cobertura sobre la població a la qual està dirigida.
6. Consideració dels criteris horitzontals, d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació, així com
accessibilitat i sostenibilitat ambiental.
7. Sinergies amb una altra política o instruments d’intervenció pública.
Aquests criteris, excepte el primer, són d’obligat compliment per a certificar les operacions. Per tant, ja
tindríem part del contingut de cada criteri realitzat, a excepció de l’elevada difusió.
Tot seguit, passem a descriure les parts que ha d’incloure una bona pràctica:
En primer lloc, posem un títol i, a continuació, fem una presentació, que ha de tindre una extensió
d’un foli com a màxim i en què s’ha d’explicar breument l’actuació que presentem com a bona
pràctica. També s’ha d’indicar qui l’ha impulsada, el cost elegible, l’ajuda del fons en cada cas i
l’impacte que ha tingut o tindrà aquesta actuació, si és possible, amb dades objectives.
Després de la presentació, comencem a argumentar per què l’actuació es considera una bona pràctica.
1. Difusió elevada entre els beneficiaris, beneficiaris potencials i el públic en general.
Aquest criteri és, potser, el més important de tots perquè sense una difusió adequada NO tenim una
bona pràctica. I entenem per difusió elevada la que es realitza addicionalment a la reglamentària
(cartells, inserció en DOGV, notes de premsa, plataforma de contractació de l’Estat, etc.). En totes les
eines de difusió que utilitzem, s’ha d’inserir l’emblema de la UE i una referència al fons que cofinança
l’actuació que presentem.
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La difusió ha d’incloure actes públics com ara presentacions, visites, jornades, seminaris, exposicions,
xarrades, etc.

Notícies o anuncis en premsa digital o escrita
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Pàgina web

Xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram

78

Marxandatge

Prospectes, butlletins, pantalles enrotllables, vinils adhesius, pòsters
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Revistes especialitzades, dossiers

Vídeos en YouTube i en altres canals, falques de ràdio, etc.

Aquest criteri ha d’ocupar com a màxim dos folis i incloure, com hem vist, les fotos i les imatges
necessàries per a demostrar la difusió realitzada sobre l’actuació, que deixe constància en totes
aquestes, de la contribució per part dels fons europeus.
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2. Incorporació d’elements innovadors
La innovació no ha de ser necessàriament tecnològica, també pot estar vinculada a la metodologia
usada, als processos, els serveis que facilita o les eines usades per a posar en marxa l’actuació. Fins i
tot, pot ser innovador respecte al territori, l’àmbit d’execució i el públic objectiu.
3. Adequació dels resultats obtinguts als objectius establits
Ací cal indicar els objectius principals i destacar el valor afegit que suposa la contribució del fons
europeu, indicar si aquests objectius s’estan complint en termes físics, quantitatius, qualitatius...
4. Contribució a la resolució d’un problema o feblesa detectada en l’àmbit territorial
Descriure quina problemàtica respon el projecte presentat i com la seua posada en marxa afavoreix el
desenvolupament del territori i/o el públic objectiu.
5. Alt grau de cobertura sobre la població a la qual està dirigida
En aquest punt convé aportar dades objectives per a mostrar l’abast no sols sobre les persones
beneficiàries, sinó també sobre la població en general.
6. Consideració dels criteris horitzontals, d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació, així com
accessibilitat i sostenibilitat ambiental
Aquests criteris els compleixen totes les licitacions. Trobem actuacions en les quals és més fàcil
argumentar uns aspectes que uns altres.
7. Sinergies amb altres polítiques o instruments d’intervenció pública
En aquest apartat cal comprovar si l’actuació ha reforçat altres que pertanyen a altres instruments o
estratègies, ja siguen europees, nacionals o autonòmiques, però que busquen un objectiu comú. Per
exemple, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser una estratègia mundial aprovada
per l’ONU amb una sèrie d’objectius per a la població mundial. Es tracta d’objectius molt amplis i
moltes actuacions segurament estan relacionades amb aquests.
Per a argumentar aquest criteri és molt útil consultar la planificació estratègica GVA
(http://www.gvaoberta.gva.es/es/planificacion-estrategica) per a comprovar si les actuacions estan
vinculades amb alguna planificació estratègica més àmplia, per exemple el Pla estratègic de la
Generalitat en tecnologies TIC (2016-2020), l’Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana 2030,
l’Estratègia valenciana contra el canvi climàtic, el Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat
Valenciana, el Pla estratègic de subvencions de Labora, etc.
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4.3. Aspectes formals per a l’elaboració d’una bona pràctica
La bona pràctica està pensada per a donar a conéixer a la ciutadania actuacions que contribuiran a la
resolució d’un problema o feblesa regional i que, a més, són cofinançades per fons europeus. En
conseqüència, el llenguatge en la redacció serà senzill, clar i accessible, la redacció, fluida i propera,
sense tecnicismes complexos i sense fer referències legislatives.
L’informe s’ha de fer en paper blanc, sense logotips i sense lemes de cap classe, ni de la UE ni de la
comunitat autònoma.
Cada un dels set criteris que s’argumenten han de ser defensats amb una extensió entre 7 i 8 línies, i
l’extensió total de l’informe ha de ser d’un màxim de 8 folis.
El tipus de lletra ha de ser Times New Roman, grandària 11 i interlineat senzill. No s’hi han d’inserir
taules, ni quadres numèrics, ni sagnats; la bona pràctica només ha de dur text i les fotos o les imatges
intercalades. Les fotos ajuden a deixar constància de l’actuació i, per tant, hem de realitzar un nombre
suficient d’aquestes, de bona qualitat, que procure mostrar el desenvolupament complet de l’actuació.
És possible que si el text s’allarga molt, en el moment que s’hi insereixen les fotos, l’extensió de la
bona pràctica excedisca dels límits indicats. En aquest cas, no s’han de suprimir les fotos, podem
rebaixar-les una mica de qualitat però guardant sempre les bones per a aportar-les en un arxiu annex
junt amb la bona pràctica.
Per últim, sobre l’idioma en què ha de fer-se l’informe de la bona pràctica, ha de ser en castellà i, una
vegada validada, s’ha de traduir a l’anglés.
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4.4. Procediment per a presentar una bona pràctica
El procediment seguiria una direcció de baix a dalt:
1. Un òrgan gestor considera que una actuació que ha iniciat compleix, o pot complir, els requisits
per a ser considerada com a bona pràctica. Quan ho haja decidit, ho ha de comunicar al Servei
d’Anàlisi, Ordenació i Suport Tècnic als procediments dels programes operatius. La seua adreça
electrònica és apotecdgfondos@gva.es.
2. L’òrgan gestor elabora la bona pràctica d’acord amb els criteris i les instruccions descrits
anteriorment.
3. L’òrgan gestor la remet al responsable de comunicació de l’organisme intermedi, que en el
nostre cas és el Servei d’Anàlisi, Ordenació i Suport Tècnic als procediments dels programes
operatius, que l’ha de supervisar i remetre a l’autoritat de gestió corresponent segons el fons
que el cofinance.
4. La bona pràctica és validada per la persona responsable de comunicació de l’autoritat de gestió
que hi corresponga. Cal saber, en el cas d’operacions cofinançades pel FEDER, és la Direcció
General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda, i per a les quals van a càrrec del Fons Social
Europeu (FSE), la competència correspon a la Unitat Administradora del Fons Social Europeu
(UAFSE) del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
5. La bona pràctica, ja validada, s’inclou en la base de dades del web de l’autoritat de gestió
respectiva:
- Per a les cofinançades pel FEDER:
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Paginas/
PODesarrolladasPOValencia2018.aspx).
- Per a les cofinançades per l’FSE:
http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/buenas-practicas/index.htm
6. L’òrgan gestor, si escau, emplenarà en l’aplicació corresponent els checks referents a:
- Aquesta operació està qualificada com a bona pràctica SÍ
- Percentatge de despeses relatives a la informació i la comunicació, si n’hi ha hagut.
La bona pràctica també es pujarà al web FOCO-Plataforma d’intercomunicació dels programes
operatius FEDER-FSE. Per a poder accedir a aquesta, la persona interessada ha d’enviar un correu a
l’adreça apotecdgfondos@gva.es en què sol·licite l’alta en l’aplicació.
En l’àmbit europeu, les bones pràctiques poden ser incloses en una base de dades tant per al FEDER
(DG Regi https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/) com per a l’FSE (DG Ocupació, Assumptes
Socials i Inclusió https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langid=es). Per a això, s’ha d’emplenar una fitxa
amb les dades que ens requerisquen.
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Per a donar suport a la comunicació dels projectes presentats finançats per la UE, la Comissió convoca
anualment un concurs de postals: #EUinmyregion – Postcards. Si la fotografia és seleccionada, s’han
d’editar fins a 300 postals gratuïtes de molta qualitat per a activitats de comunicació.
Finalment, les bones pràctiques cofinançades per fons europeus tenen la possibilitat de participar en
dos esdeveniments:
1. L’Acte anual de política regional i fons europeus a Espanya en què les diferents comunitats
autònomes i entitats locals presenten els seus projectes cofinançats per fons FEDER considerats com a
bones pràctiques. Tots els participants poden votar les millors actuacions presentades durant
l’esdeveniment i al final de l’acte, s’entregaran tres guardons a les propostes més votades.
2. Els Premis Regiostars, que es convoquen anualment amb la finalitat d’identificar i premiar els
projectes de desenvolupament regional finançats per la política regional de la UE:
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/regio-stars-awards/ .

Poden trobar-se exemples de bones pràctiques en la base de dades de bones pràctiques de l’Autoritat
de Gestió:
En el cas de FEDER: https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/
Paginas/PODesarrolladasPOValencia2018.aspx.
En el cas d’FSE: http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/buenas-practicas/index.htm.
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5. PLATAFORMA D’INTERCOMUNICACIÓ FOCO
FOCO és la plataforma d’intercomunicació dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat
Valenciana 2014-2020. Aquesta plataforma recull una sèrie de recursos i enllaços d’utilitat per a tots
els qui participen en la informació i la comunicació dels fons europeus. Tots els materials gràfics
mostrats en aquest manual han d’estar a la disposició dels òrgans gestors en aquesta plataforma.
Per a poder accedir a aquesta s’ha d’enviar un correu electrònic a apotecdgfondos@gva.es sol·licite
l’alta i indique nom, cognoms, adreça electrònica @gva.es i telèfon de contacte. Una vegada
comunicada l’alta s’hi podrà accedir amb l’usuari d’adreça electrònica (sense @gva.es) i la contrasenya
de l’adreça a través del següent enllaç.
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ANNEX I. NORMATIVA I MANUALS DE REFERÈNCIA
- Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
pel qual s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel que estableixen les disposicions generals relatives
al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons
Europeu Marítim i de Pesca, i deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell. Les
disposicions relatives a la informació i la comunicació es recullen en els articles 115-117 i en l’annex
del reglament esmentat (DOUE 20-12-2013).
- Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i
del Consell, respecte al capítol II, sobre les característiques tècniques de les mesures d’informació i
comunicació de les operacions (DOUE 29-07-2014).
- Reglament (UE, Euratom) núm. 1046/2018, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de
2018, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1301/2013, entre altres.
- Reglament d’execució (UE) núm. 255/2019, de la Comissió de 13 de febrer de 2019, que modifica el
Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014.
- Estratègia de comunicació dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 20142020
- Breu manual recopilatori de qüestions pràctiques per als beneficiaris/àries del PO FEDER 2014-2020
en matèria de comunicació (PDF)
- Guia de publicitat i informació d’intervencions en educació del Programa operatiu d’ocupació,
formació i educació, FSE 2014-2020 (PDF)
- Guia de seguiment i avaluació de les estratègies de comunicació dels programes operatius del FEDER
i del Fons Social Europeu 2014-2020 (PDF)
- Manual d’identitat corporativa de la Generalitat Valenciana
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ANNEX II. ÚS DE L’EMBLEMA I LEMES DE LA UNIÓ
EUROPEA
A. EMBLEMA
Descripció simbòlica
Sobre un fons de cel blau, dotze estreles daurades formen un cercle, que representa la unió dels
pobles d’Europa. El nombre d’estreles és invariablement dotze, símbol de perfecció i unitat.
Descripció heràldica
Sobre camp blau, un cercle format per dotze estreles d’or de cinc puntes, les puntes de les quals no es
toquen entre elles.
Descripció geomètrica
L’emblema consisteix en una bandera rectangular de color blau, la longitud de la qual equival a tres
mitjans de la seua amplària. Dotze estreles 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’alçària de la bandera. Cada una de les estreles de cinc puntes s’inscriu en un cercle imaginari,
el radi del qual equival a un dihuité de l’amplària de la bandera. Totes les estreles estan en posició
vertical, això és, amb una punta dirigida cap amunt i altres dues sobre una línia recta imaginària,
perpendicular a l’asta de la bandera. La disposició de les estreles es correspon amb la de les hores en
l’esfera d’un rellotge, i el nombre d’aquestes és invariable.
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Amb una certa freqüència es representa l’emblema a l’inrevés. Aquest error es pot evitar tenint en
compte les puntes de les estreles, ja que cap estrela pot tindre dues puntes cap amunt.

Un altre error comú és canviar l’orientació de les estreles. Cal tindre en compte que la seua posició és
sempre la mateixa i no ha de variar.
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B. COLORS REGLAMENTARIS DE L’EMBLEMA EUROPEU
La bandera ha de contindre els 2 colors oficials: blau PANTONE Reflex Blue i groc PANTONE Yellow.
El PANTONE Reflex Blue s’utilitza per al fons del rectangle i el PANTONE Yellow per a les estreles. La
paleta internacional PANTONE resulta fàcil d’obtindre, fins i tot, per als no professionals.

PANTONE REFLEX BLUE

PANTONE YELLOW

Internet:
L’emblema de la Unió ha de figurar en color en els llocs web. En tots els altres mitjans de comunicació
el color s’utilitzarà sempre que siga possible.
En la paleta web, el PANTONE Reflex Blue correspon al color RGB: 0/51/153 (hexadecimal: 003399), i el
PANTONE Yellow, al color RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

Quadricromia. El procés dels quatre colors:
Quan no es disposa dels 2 colors estàndard, és necessari crear-los a partir del procés dels 4 colors:
El PANTONE Yellow s’obté utilitzant un 100 % de Process Yellow.
La mescla d’un 100 % de Process Cyan i un 80 % de Process Magenta permet obtindre un color molt
pròxim al PANTONE Reflex Blue.
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Monocromia
La versió monocroma només pot utilitzar-se en casos justificats.
Si el negre és l’únic color disponible, ha de
delimitar-se la superfície del rectangle amb una
vora negra i s’han de col·locar les estreles,
també en negre, sobre fons blanc.

En cas que l’únic color disponible siga el blau (és
imprescindible que siga Reflex Blue), s’ha
d’utilitzar aquest com a color de fons al 100 %,
amb les estreles en negatiu blanc.

Reproducció sobre fons de color:
En cas que la utilització d’un fons de color siga l’única alternativa, l’emblema s’ha d’envoltar amb una
vora blanca equivalent a 1/25 de l’alçària d’aquest.
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C. ÚS DE L’EMBLEMA, NOM I LEMA DEL FONS
El capítol II del Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014 explicita les característiques tècniques de
les mesures d’informació i comunicació de les operacions i les instruccions per a crear l’emblema de la
Unió Europea, junt amb la definició dels colors estàndard.
L’emblema de la Unió Europea ha de ser sempre clarament visible i ocupar un lloc destacat. La seua
posició i grandària són les adequades a l’escala del material o el document utilitzats. En petits articles
de promoció no és obligatori fer referència al fons.
La referència a la Unió Europea s’ha de fer en qualsevol dels dos idiomes oficials: “Unió Europea” o
“Unión Europea”. El nom de la Unió Europea ha d’ubicar-se sota la vora inferior de la bandera
(emblema) i s’ha de compondre sempre sense abreujar, en la tipografia oficial, en negreta sobre fons
blanc, i en caixa alta (majúscules). Sempre que aparega la bandera de la Unió Europea, ha d’incloure’s
la referència a la Unió Europea.
En la majoria dels casos hem d’utilitzar l’emblema per a significar que una actuació determinada és
cofinançada per un dels fons estructurals de la Unió Europea. En aquest cas hem d’identificar el tipus
de fons i, a més, afegir-hi el lema que el caracteritza, en color negre sobre fons blanc i en caixa alta
(majúscules) i caixa baixa (minúscules).
El tipus de lletra que ha d’utilitzar-se per als diferents nivells d’informació junt amb l’emblema de la
Unió Europea ha de ser de la família Arial. No s’ha d’utilitzar la cursiva, el subratllat ni altres efectes. En
relació amb l’emblema de la Unió Europea, el text s’ha de compondre de manera que no interferisca
de cap manera amb aquest emblema. El cos del tipus utilitzat ha de ser proporcional a la grandària de
l’emblema, i pot variar segons el nombre de línies que ocupe el text dels diferents nivells. El color del
tipus és blau reflex, negre o blanc, en funció del context, depenent del color de fons. Es recomana l’ús
del emblema a l’esquerra de la referència al fons i el lema del fons.
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Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) vertical, castellà i valencià

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) horitzontal, castellà i valencià
Encara que la composició en vertical és la més comuna, a vegades ens veiem obligats a utilitzar una
versió horitzontal. Aquesta versió és molt recomanable en reproduccions a grandària molt xicoteta,
per l’equilibri de grandàries entre emblema i text.
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Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) horitzontal, bilingüe
Es poden utilitzar els dos idiomes (valencià i castellà) simultàniament, amb la composició següent:
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Fons Social Europeu (FSE) vertical, castellà i valencià

Fons Social Europeu (FSE) horitzontal, castellà i valencià
Encara que la composició en vertical és la més comuna, a vegades ens veiem obligats a utilitzar una
versió horitzontal. Aquesta versió és molt recomanable en reproduccions a grandària molt xicoteta,
per l’equilibri de grandàries entre emblema i text.
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Fons Social Europeu (FSE) horitzontal, bilingüe
Es poden utilitzar els dos idiomes (valencià i castellà) simultàniament, amb la composició següent:

Tots els materials gràfics descrits en aquest annex II estan disponibles en la Plataforma
d’intercomunicació FOCO-ALFRESCO.
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FAQ: PREGUNTES A LA COMISSIÓ
1. Per a la referència a la Unió Europea, és suficient escriure “Europa”?
L’emblema europeu ha de mostrar-se junt amb una referència a la Unió Europea. I l’article 4 del
Reglament d’execució 821/2014 estipula clarament que “El nom «Unió Europea» sempre ha
d’aparéixer sense abreujar”.
2. Versió monocromàtica de l’emblema de la Unió: podríem usar una bandera blanca (rectangle) amb
estreles negres, mentre que tot el fons al voltant de la bandera és negre, sense posar una vora blanca
al voltant del contorn negre del rectangle? Per favor, compareu l’exemple adjunt. Volem infringir la
disposició del reglament esmentat anteriorment que diu que “en cas que la utilització d’un fons de
color siga l’única alternativa, l’emblema s’ha d’envoltar amb una vora blanca equivalent a 1/25 de
l’alçària d’aquest”, però en aquest cas particular, una vora blanca no es veuria bé. Creiem que aquesta
versió de l’emblema és acceptable.

L’enfocament suggerit no és conforme amb el reglament. Les dues úniques opcions s’expliquen en
l’annex II del Reglament 821/2014.
3. El Reglament no esmenta l’ús de blanc, en què el rectangle està en blanc i la impressió de les
estreles també està en blanc sobre un fons negre. Entenem que va ser una versió acceptable en el
període anterior 2007-2013. Vaig veure que altres països també l’usaven. I seria molt útil si poguérem
aplicar-lo també durant el període 2014-2020. A més, era una pràctica freqüent tindre bolígrafs i
bosses per als participants de conferències o cursos. S’hi adjunta un exemple d’aquest ús de l’emblema
de la UE en una bossa de lli.

Si bé aquest enfocament novament no s’ajusta completament al reglament, presenta alguns
avantatges clars quan s’ha d’usar monocrom sobre un fons molt fosc i, per aquesta raó, sembla
acceptable.
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4. Sobre el logotip de la UE junt amb el fons. En la nostra comunicació anterior va suggerir que
intentàrem evitar el text “Fons Social Europeu” en dues línies. Com em va informar el nostre
dissenyador gràfic, això crearà problemes, especialment en el cas del logotip de FEDER, que és massa
llarg. Creu que tindre el text del fons en dues línies serà incorrecte?
No és incorrecte. El comentari es relaciona només amb les bones pràctiques de comunicació, però pot
tindre les seues raons per a triar un enfocament diferent.
5. Respecte a l’annex XII del Reglament 1303/2013 (RDC), secció 2.2 (1b) “Quan una mesura
d’informació o de comunicació estiga relacionada amb una operació o amb diverses operacions
cofinançades per diversos fons, la referència prevista en la lletra b) pot substituir-se per la referència
als Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (fons EIE)”. Aquesta referència als fons EIE hauria d’estar en
forma d’un logotip o simplement pot ser un enunciat?
Pel que fa a l’RDC, només hi ha un “logotip”: l’emblema europeu. “Referència” es refereix a esmentar el
suport financer, ja siga d’un fons específic (per exemple, “Aquest xyz està suportat pel Fons Social
Europeu”) o diversos fons o, alternativament, els fons EIE.
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ANNEX III. HARMONITZACIÓ DELS LOGOTIPS
Quan la identificació bàsica d’alguna conselleria o organisme de la Generalitat i l’emblema de la Unió
Europea o dels fons apareguen conjuntament en un suport gràfic, és necessari establir una
proporcionalitat entre els dos. En tot cas, l’emblema de la Unió Europea o dels fons ha de tindre com a
mínim la mateixa grandària, mesurada en alçària i amplària, que el major dels altres logotips, segons el
capítol II, article 4.5 del Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014.
Aquests exemples mostren les proporcions establides per a l’alçària de l’emblema de la Unió Europea.
Les diferents disposicions se poden determinar segons el que convé en cada cas, en funció del disseny,
les alineacions i els espais. També es poden harmonitzar d’acord amb els cossos tipogràfics dels
logotips.
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ANNEX IV. PÀGINES WEB ÚTILS
GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic:
http://www.hisenda.gva.es/
Direcció General de Fons Europeus:
http://www.hisenda.gva.es/web/financiacion-y-fondos-europeos
Direcció General de Relacions amb la UE i l’Estat:
http://www.presidencia.gva.es/web/dg-relaciones-ue
Manual d’Identitat Corporativa de la Generalitat Valenciana:
http://www.presidencia.gva.es/es/manuales-corporativos
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT
Ministeri d’Hisenda:
https://www.hacienda.gob.es/
FEDER. Direcció General de Fons Europeus:
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/
FSE. Unitat Administradora del Fons Social Europeu - UAFSE:
http://www.mitramiss.gob.es/uafse/
Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre Dones i Homes en els Fons Comunitaris:
http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/
UNIÓ EUROPEA
InfoRegio, Política Regional de la Unió Europea:
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/
Fons Europeu de Desenvolupament Regional:
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
Fons Social Europeu:
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
Símbol i emblema UE:
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es
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