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DEPARTAMENT
DE TREBALL
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ
TRE/2550/2009, de 8 de setembre, per la qual s’ordena la retirada i el canvi de
plaques identiicatives als centres o entitats de formació del Servei d’Ocupació
de Catalunya.
Ateses les disposicions d’informació i publicitat relacionades amb les intervencions dels fons estructurals que es recullen al Reglament (CE) 1828/2006, de 8 de
desembre, que fa referència a la participació de la Unió Europea, mitjançant l’ajut
del Fons Social Europeu, en el finançament de les accions, i que determina que
el seu logotip ha de ser visible en plafons publicitaris, plaques commemoratives,
cartells, material d’informació i comunicació i activitats informatives (conferències,
seminaris, fires, exposicions, etc.);
Atès el que disposa l’article 31 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions;
Atès l’article 24 de l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s’aproven les
bases reguladores de les subvencions relatives a la formació d’oferta per realitzar
accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/es desocupats/des que
promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, que estableix que el beneficiari de la
subvenció ha de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament de
les accions objecte de subvenció segons el que estableix l’article 6 d’aquesta Ordre
i d’acord amb l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;
Atès el que estableix l’Ordre TRE/84/2009, de 5 de març, per la qual es modifica
l’article 13.1 de l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, i es convoquen les subvencions
per a la realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius en àrees
professionals prioritàries per a l’any 2009, sobre imatge corporativa i publicitat de
les subvencions, s’ha estimat convenient regular la col·locació i les característiques
de noves plaques identificatives en els centres i entitats col·laboradores que reben
subvencions finançades pel Fons Social Europeu.
D’acord amb l’article 25 de l’Ordre TRE/84/2009, de 5 de març, el beneficiari de
la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament
de les accions objecte de subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21
de juliol. D’altra banda, l’entitat ha d’adoptar mesures d’informació i publicitat que
hauran de tenir els elements següents: emblema de la Unió Europea, emblema del
Servei d’Ocupació de Catalunya i referència al Fons Social Europeu.
D’acord amb la disposició addicional tercera de l’Ordre TRE/84/2009, de 5 de març,
mitjançant resolució del director del Servei d’Ocupació de Catalunya s’establirà la
imatge corporativa que hauran d’implantar els centres i les entitats de formació.
Amb l’informe previ del Servei Jurídic i en ús de les facultats que em són conferides,
RESOLC:
Article 1
Objecte
Aquesta Resolució té per objecte ordenar a les entitats i centres de formació del
Servei d’Ocupació de Catalunya que reben les subvencions finançades pel Fons
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Social Europeu la retirada i/o canvi de plaques que identifiquen els centres com a
col·laboradors del Servei d’Ocupació de Catalunya i receptors de recursos procedents del Fons Social Europeu.
Article 2
Entitats i centres afectats
1. Aquesta Resolució és aplicable a tots els centres i entitats inscrites al registre
de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya que reben
subvencions finançades pel Fons Social Europeu per a la realització d’accions
de formació. Aquests centres i entitats han de retirar les plaques antigues que els
identifiquen com a centres col·laboradors del Servei d’Ocupació de Catalunya i
receptors de recursos procedents del Fons Social Europeu i han de substituir-les
per les noves plaques identificatives establertes en aquesta Resolució.
2. També s’aplica a tots els centres i entitats que ja no reben subvencions finançades pel Fons Social Europeu. Aquests centres i entitats han de retirar les plaques
que els identifiquen com a centres receptors de recursos procedents del Fons Social
Europeu.
3. Els centres i entitats que han estat exclosos del registre de centres i entitats
de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya han de retirar les plaques que els
identificaven com a col·laboradors del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Article 3
Plaques identiicatives dels centres i entitats de formació que reben subvencions
inançades pel Fons Social Europeu
1. Les plaques identificatives del centres i entitats de formació que reben subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya cofinançades pel Fons Social Europeu
han de presentar les característiques següents:
Fons gris Pantone 428 C, RAL 7038.
Senyal 23,2 mm.
Composició tipogràfica: composició caixa centrada.
El nom de l’entitat col·laboradora s’ha de centrar a l’espai.
Tipus de lletra: Helvetica light, Bold i Condensed.
Cossos: 34/34, 85 i 130.
Solució a una tinta: senyal i text en negre.
S’ha d’aplicar en tots els casos el suport tipus 3.
El logos han d’estar situats en la part inferior de la placa i centrats en l’espai.
Ordre del logos: primer el del Servei d’Ocupació de Catalunya, segon el del Departament de Treball i tercer l’emblema de la Unió Europea – Fons Social Europeu.
2. A l’annex d’aquesta Resolució es reprodueix la imatge de la nova placa identificativa.
3. Les plaques han d’estar redactades en llengua catalana.
Article 4
Terminis
El termini per a la retirada de plaques i senyals antics és d’un mes a partir de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El termini per a la col·locació de plaques noves és de 3 mesos a partir de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a
aquelles entitats que ja tinguin concedida alguna subvenció, i d’un mes a partir de
l’atorgament de qualsevol subvenció nova.
Article 5
Incompliment
Si s’incompleix aquesta obligació el Servei d’Ocupació de Catalunya requerirà
al beneficiari de la subvenció l’adopció de les mesures de difusió establertes en
aquesta norma en un termini no superior a 30 dies, amb l’advertiment exprés que
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l’esmentat incompliment pot suposar la revocació o el reintegrament de la subvencions concedides.
La utilització inadequada del logotip o de la imatge gràfica comportarà les responsabilitats i sancions pertinents.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Resolució té efecte a partir de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 8 de setembre de 2009
JOAN JOSEP BERBEL SÁNCHEZ
Director
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