GUIA DE COMUNICACIÓ
INCENTIUS REGIONALS
ILLES BALEARS

GUIA COMUNICACIÓN INCENTIVOS REGIONALES - ILLES BALEARS
Actualizada 16/01/2019

MESURES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
1. En totes les mesures d’informació i comunicació que dugui a terme, el beneficiari haurà de
reconèixer el suport dels Fons a l’operació mostrant:
a) l’emblema de la Unió, de conformitat amb les característiques tècniques establertes en
l’acte d’execució adoptat per la Comissió d’acord amb l’article 115, apartat 4, i una referència
a la Unió Europea;
b) una referència al Fons que donen recolzament a l’operació: Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
c) una declaració: “Una manera de hacer Europa”
2. Durant la realització d’una operació, el beneficiari informarà al públic del recolzament
obtingut dels Fons:
a) fent una breu descripció en el seu lloc d’Internet, en cas de què disposi d’un, de l’operació,
de manera proporcionada al nivell de recolzament prestat, amb els seus objectius i resultats,
i destacant el recolzament financer de la Unió;
b) col·locant, per a les operacions no contemplades en els punts 4 i 5, al menys un cartell amb
informació sobre el projecte (d’una mida mínima A3), en el que mencionarà l’ajuda financera
de la Unió, en un lloc visible per al públic, per exemple a l’entrada d’un edifici.
3. En operacions finançades pel FSE i, en casos pertinents, en operacions finançades pel
FEDER o el Fons de Cohesió, el beneficiari s’assegurà de què les parts que intervenen en elles
han estat informades de dita financiació.
Qualsevol document relacionat amb l’execució d’una operació que es destini al públic o als
participants, inclosos els certificats d’assistència o d’altre tipus, inclourà una declaració en la
qual s’informi de què el programa operatiu ha rebut recolzament del Fons o dels Fons:
“Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”.
4. Durant l’execució de tota operació de financiació d’obres d’infraestructura o construcció
que es beneficiï d’una ajuda del FEDER o del Fons de Cohesió superior a 500 000 EUR, el
beneficiari col·locarà un cartell temporal de mida significativa en un lloc ben visible per al
públic.
5. El beneficiari col·locarà, en un lloc ben visible per al públic, un cartell o placa permanent
d’una mida significativa en un termini de tres mesos a partir de la conclusió d’una operació
que reuneixi les característiques següents:
a) la contribució pública total a l’operació supera els 500 000 EUR;
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b) l’operació consisteix en la compra d’un objecte físic, en la financiació d’una infraestructura
o en treballs de construcció.
El cartell o la placa indicaran el nom i l’objectiu principal de l’operació. Es prepararà d’acord
amb les característiques tècniques adoptades per la Comissió de conformitat amb l’article
115, apartat 4.

Contacte:
Centre Balears Europa
c/ Palau Reial, 17 -07001. Palma
www.cbe.es
Antoni Reinoso Pascual - 971-17.71.28 areinoso@cbe.caib.es
Marta Yagüe Torcal 971-17.72.96 myague@cbe.caib.es
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