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Aquesta guia va dirigida a tot aquell personal investigador de la URV que 

ha rebut un ajut públic o privat per a la realització d’una activitat de recerca 

i innovació objecte de l’ajut 

 

  

 

IMPORTANT: 

AQUESTA GUIA NO PRETÉN SER EXHAUSTIVA.  

SI NO HI TROBEU EL PROGRAMA QUE FINANCIA LA VOSTRA 

R+I, PODEU CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA 

DE L’ENTITAT FINANÇADORA.  

 

 

 

 
Si us plau, per dubtes sobre el contingut d’aquesta guía dirigiu-vos a la Dra Lilíca Voicu de la 

Unitat de Doctorat i Recerca (A/e: florentinalilica.voicu@urv.cat ; Tel.: 977 55 84 81) 

 
Versió document de 1 de Juny del 2017 

mailto:florentinalilica.voicu@urv.cat
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INTRODUCCIÓ 

 

Aquesta guia va dirigida al personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili que 

ha rebut finançament (subvenció, beca o un altre tipus d’ajut) per part de la Universitat 

Rovira i Virgili o per part d’una altra entitat finançadora, pública o privada, amb la 

finalitat de portar a terme una activitat de recerca i innovació objecte del finançament.  

En línies generals, es tracta de l’obligació per part dels beneficiaris de fer esment en 

llurs publicacions (llibre, capítol de llibre, article en revista, comunicació, presentació, 

ponència, conferència, etcètera), i altres resultats que es puguin produir gràcies a l’ajut, 

del suport de l’entitat finançadora. En compliment d’aquesta obligació, els beneficiaris 

han d'incloure sempre el nom, i el logotip corresponent, de l’entitat finançadora, o 

cofinançadora, seguit d’un text d’agraïment pel suport rebut. La guia, que es proposa 

ser una eina útil, de fàcil i ràpida consulta, proporciona aquesta informació per cadascun 

dels programes. 

Per accedir a la informació, cal anar a la pàgina del programa de finançament del vostre 

interès. Trobareu un enllaç a les bases de la convocatòria del programa. Tot seguit es 

recull l’article d’aquestes bases que fa referència explícita a la publicitat de l’entitat 

finançadora i als requisits específics de cadascuna d’aquestes entitats. Aquests requisits 

són d’obligat compliment d’acord amb la Llei de Subvencions: 38/2003 que en l’Article 

18, punt 4, que es recull tot seguit, disposa la obligatorietat de la publicitat de 

l’organisme finançador. 

Article 18. Publicitat de les subvencions concedides. 

4. Els beneficiaris han de donar la publicitat adequada del caràcter públic del 

finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que 

siguin objecte de subvenció, en els termes establerts per reglament. 

 

Equip de Desenvolupament 

Unitat de Doctorat i Recerca 

Universitat Rovira i Virgili 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/11/24/pdfs/A04404-04431.pdf
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MFP Martí i Franquès COFUND fellowships programme 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 5. 13. Altres 

Les publicacions i altres resultats que derivin del contracte predoctoral en formació hauran de 

citar, en l’apartat adequat, l'entitat o entitats finançadores, tot fent esment del número de 

referència assignat a l'expedient. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

                               
 

Unió Europea                      Universitat Rovira i Virgili 

 

TEXT a mostrar 

 

 

[CAT] 

Aquest projecte ha rebut finançament del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 

de la Unió Europea (acord de subvenció Marie Sklodovska-Curie nr. 713679) i de la 

Universitat Rovira i Virgili (URV). 

[ENG] 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and 

innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 713679 and 

from the Universitat Rovira i Virgili (URV). 

 

OBSERVACIONS - NOTES 

N/A 

 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/programes-recerca/marti-franques-cofund/Bases%20Marti%20Franqu%C3%A8s-COFUND.pdf
https://www.google.es/search?q=eu+emblem+h2020&espv=2&biw=1280&bih=958&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid76LrwqjSAhVJIJoKHeZeBzoQ_AUIBigB#imgrc=dtP9VZSKpka4SM:
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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PMF-PIPF-Programa Martí i Franquès PIPF 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 5.12 Altres 

Les publicacions i altres resultats que derivin del contracte predoctoral en formació hauran de 

citar, en l’apartat adequat, l'entitat o entitats finançadores, tot fent esment del número de 

referència assignat a l'expedient. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

 

Universitat Rovira i Virgili 

 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 

(número d’expedient) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Universitat Rovira i Virgili 

(URV) (reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/programa-MF/2016/PIPF/2a_edicio/Bases_convocatoria_2016PMF_2a_edicio.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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PIPF-PRDI Contractes de personal investigador predoctoral a 

càrrec de projectes d’R+D+I 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 5.12 Altres  

Les publicacions i altres resultats que derivin del contracte predoctoral en formació hauran de 

citar, en l’apartat adequat, l'entitat o entitats finançadores, tot fent esment del número de 

referència assignat a l'expedient.  

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

 

Universitat Rovira i Virgili 

 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 

(número d’expedient) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Universitat Rovira i Virgili 

(URV) (reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 

 

En el cas que el projecte d’on es finança la plaça tingui un tercer que aporta finançament, caldrà 

identificar l’entitat finançadora i seguir les seves indicacions en relació amb les obligacions de difusió i 

publicitat. 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/pipf-prdi/2016/2a_edicio/Bases_convocatoria_2016PMF_2a_edicio.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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PIPF URV-CTQC Programa de contractes Universitat Rovira i 

Virgili-Centre Tecnològic de la Química de Catalunya de personal 

investigador predoctoral en formació 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 5.12 Altres 

Les publicacions i altres resultats que derivin del contracte predoctoral en formació hauran de 

citar, en l’apartat adequat, l'entitat o entitats finançadores, tot fent esment del número de 

referència assignat a l'expedient. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

             

Universitat Rovira i Virgili                  CTQC-Química Sostenible 

 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 

del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) (número d’expedient) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Universitat Rovira i Virgili 

(URV) and the Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) (reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/pipf-urv-ctqc/2016/2a_edicio/Bases_convocatoria_2016PMF_2a_edicio.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
https://www.google.es/search?q=CTQC+Quimica+sostenible+logo&espv=2&biw=1280&bih=958&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilz6qWwajSAhWmJJoKHTL0C8cQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=DBXUpSwZKzfenM:
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PIPF URV-FCLP Programa de contractes Universitat Rovira i 

Virgili - Fundació Catalunya-La Pedrera de personal investigador 

predoctoral en formació 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 5.12 Altres 

Les publicacions i altres resultats que derivin del contracte predoctoral en formació hauran de 

citar, en l’apartat adequat, l'entitat o entitats finançadores, tot fent esment del número de 

referència assignat a l'expedient. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

                            

Universitat Rovira i Virgili                     Fundació Catalunya-La Pedrera 

 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 

de la Fundació Catalunya-La Pedrera (FCLP) (número d’expedient) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Universitat Rovira i Virgili 

(URV) and the Fundació Catalunya-La Pedrera (FCLP) (reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/programa-MF/2016/PIPF/2016PMF-PIPF_convocatoria.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
https://www.google.es/search?q=fundacio+catalunya+la+pedrera+logo&espv=2&biw=1280&bih=958&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjijK7UwKjSAhUEP5oKHcm_CigQ_AUIBigB#imgrc=zgr5MWaK-q6qHM:
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PIPF URV-IRTA-SANTANDER Programa de contractes Universitat 

Rovira i Virgili, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, 

Banco Santander de personal investigador predoctoral en formació 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 5.12 Altres 

Les publicacions i altres resultats que derivin del contracte predoctoral en formació hauran de 

citar, en l’apartat adequat, l'entitat o entitats finançadores, tot fent esment del número de 

referència assignat a l'expedient. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

                                  

Universitat Rovira i Virgili   Recerca i Tecnologia Agroalimentària   Banco Santander 

 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili (URV), 

l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i del Banco Santander (número 

d’expedient) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Universitat Rovira i Virgili 

(URV), the Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) and the Banco 

Santander (reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/programa-MF/2016/PIPF/2016PMF-PIPF_convocatoria.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
https://www.google.es/search?q=Recerca+i+tecnologia+agroalimentaria+logo&espv=2&biw=1280&bih=958&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl5Ky4v6jSAhWLCSwKHZ8BDCoQ_AUIBigB#imgrc=9uISY9_WAFY6AM:
https://www.google.es/search?q=logotipo+de+banco+santander&espv=2&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=eoH_0XGwaOmdCM%253A%253BCPlR2625FJ3hBM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.vectorlogo.es%25252Flogos%25252Flogo-vector-banco-santander%25252F&source=iu&pf=m&fir=eoH_0XGwaOmdCM%253A%252CCPlR2625FJ3hBM%252C_&usg=__4awsyDujkM1pD9oNcCaEV1n-Xmk%3D&ved=0ahUKEwiP24PbqKbSAhUiJ5oKHZTbDjAQyjcIJQ&ei=v-KuWM__B6LO6ASUt7uAAw#imgrc=eoH_0XGwaOmdCM:
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R2B2017 Valorització del coneixement 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 14. Publicitat  

Les publicacions i altres resultats que derivin de l’acció hauran de citar, en l’apartat adequat, 

la URV, així com el seu Consell Social, com a entitat finançadora, fent esment del número de 

referència assignat a l’acció. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

              

    Universitat Rovira i Virgili-Consell Social 

 

TEXT a mostrar 

 
[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 

del Consell Social de la URV  (número d’expedient) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Universitat Rovira i Virgili 

(URV) and the Consell Social de la URV (reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
 

    

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/r2b/2017/02_R2B2017_Bases_convocatoria.pdf
https://www.google.es/search?q=urv+consell+social+logo&espv=2&biw=1280&bih=958&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwihxdnlvqjSAhWHXSwKHRBEDCgQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=bbsg56FCrZVAiM:
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PFR-URV-B2 Programa de suport als grups de recerca reconeguts 

BASE LEGAL 

Resolució de 5 de desembre de 2014 

Resolució de 23 de desembre de 2015 

Resolució de 14 de desembre de 2016 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

10. Publicitat.  

En las publicacions i altres resultats que puguin derivar-se de l’activitat subvencionada, així 

com en els contractes i beques amb càrrec a aquesta, caldrà citar la Universitat Rovira i 

Virgili com entitat finançadora, tot indicant el número de referència assignat a l’ajut.  

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

 

Universitat Rovira i Virgili 

 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 

(número de referència de l’ajut) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Universitat Rovira i Virgili 

(URV) (funding reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/pfr-urv-b2/2014/2014PFR-URV-B2_Resolucio_concessio.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/pfr-urv-b2/2015/2015PFR-URV-B2_Resolucio_concessio.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/pfr-urv-b2/2016/03_2016PFR_URV_B2_Resolucio_concessio.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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ÉXIT Ajuts per a la preparació de projectes internacionals a la URV 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

17. Publicitat  

Qualsevol actuació generada o resultat derivat hauran de citar, en l’apartat adequat, el Banco 

Santander i la Generalitat de Catalunya com a entitats finançadores, i la Universitat Rovira i 

Virgili com a entitat convocant, fent esment del número de referència assignat a l’activitat. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

              

Banco Santander        Generalitat de Catalunya     Universitat Rovira i Virgili 

                                                           entitat convocant 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de les entitats finançadores el Banco 

Santander i la Generalitat de Catalunya i de la entitat convocant Universitat Rovira i Virgili 

(URV) (número de referència) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the financial support provided by the funding 

entities Banco Santander and the Generalitat de Catalunya and the calling entity Universitat 

Rovira i Virgili (URV). (reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/exit/2016/02_EXIT2016_Bases_convocatoria.pdf
https://www.google.es/search?q=logotipo+de+banco+santander&espv=2&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=eoH_0XGwaOmdCM%253A%253BCPlR2625FJ3hBM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.vectorlogo.es%25252Flogos%25252Flogo-vector-banco-santander%25252F&source=iu&pf=m&fir=eoH_0XGwaOmdCM%253A%252CCPlR2625FJ3hBM%252C_&usg=__4awsyDujkM1pD9oNcCaEV1n-Xmk%3D&ved=0ahUKEwiP24PbqKbSAhUiJ5oKHZTbDjAQyjcIJQ&ei=v-KuWM__B6LO6ASUt7uAAw#imgrc=eoH_0XGwaOmdCM:
https://www.google.es/search?q=generalitat+de+catalunya+logo&espv=2&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=9HMHCHP4Kp-rHM%253A%253BY3e64jrT5QwHSM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.vectorlogo.es%25252Flogos%25252Flogo-vector-generalitat-catalunya%25252F&source=iu&pf=m&fir=9HMHCHP4Kp-rHM%253A%252CY3e64jrT5QwHSM%252C_&usg=__uKLueJmSbAGbF2ezg1DW_h4qcNM%3D&ved=0ahUKEwje25i1nKbSAhWqBZoKHayIB1QQyjcIPA&ei=2tWuWN6GIqqL6ASskZ6gBQ#imgrc=9HMHCHP4Kp-rHM:
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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ARES  Ajuts URV- Fundació Bancària “la Caixa” per realitzar 

estades de recerca a l’estranger 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 
 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

 18. Difusió  

 

18.2 Qualsevol actuació generada per la posada en marxa d’aquest programa o resultat 

derivat de la seva execució hauran de citar, en l’apartat adequat, la Fundació Bancària “la 

Caixa” i la Universitat Rovira i Virgili com a entitats finançadores, fent esment del número 

de referència assignat a l’activitat. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

                                                                                                                  

Fundació Bancària “la Caixa”                                                     Universitat Rovira i Virgili 

 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Fundació Bancària “la Caixa” i la 

Universitat Rovira i Virgili (URV) (número de referència) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Fundació Bancària “la Caixa” 

and the Universitat Rovira i Virgili (URV) (reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
 

 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/ares/03_2017ARES%20Resolucio_convocatoria.pdf
http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/ares/
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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PIPF URV-CTNS Programa de contractes URV-Centre Tecnològic 

de Nutrició i Salut (CTNS) de personal investigador predoctoral en 

formació 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 5.12 Altres 

Les publicacions i altres resultats que derivin del contracte predoctoral en formació hauran de 

citar, en l’apartat adequat, l'entitat o entitats finançadores, tot fent esment del número de 

referència assignat a l'expedient. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

        

Universitat Rovira i Virgili    Centre Tecnològic de Nutrició i Salut 

 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 

del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS)  (número d’expedient)  

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Universitat Rovira i Virgili 

(URV) and the Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (funding reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
  

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/programa-MF/2015/PIPF/1a%20edicio/2015PIPF_bases_convocatoria.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/ctns/
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LINE Ajuts d’incorporació i visualització d’investigadors/res 

emergents URV - Banco Santander 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

19. Publicitat  

Les publicacions i altres resultats que derivin del projecte hauran de citar, en l’apartat 

adequat, la Universitat Rovira i Virgili, el Banco Santander i la Generalitat de Catalunya com 

a entitats finançadores, fent esment del número de referència assignat al projecte.  

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

         

Universitat Rovira i Virgili     Santander       Generalitat de Catalunya 

 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de les entitats finançadores: Universitat 

Rovira i Virgili (URV), el Banco Santander i la Generalitat de Catalunya. (número de 

referència) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the financial support provided by the following 

entities: Universitat Rovira i Virgili (URV), Banco Santander and the Generalitat de 

Catalunya. (reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
 

                       

 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/line/2014/Resolucio_convocatoria.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
https://www.google.es/search?q=logotipo+de+banco+santander&espv=2&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=eoH_0XGwaOmdCM%253A%253BCPlR2625FJ3hBM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.vectorlogo.es%25252Flogos%25252Flogo-vector-banco-santander%25252F&source=iu&pf=m&fir=eoH_0XGwaOmdCM%253A%252CCPlR2625FJ3hBM%252C_&usg=__4awsyDujkM1pD9oNcCaEV1n-Xmk%3D&ved=0ahUKEwiP24PbqKbSAhUiJ5oKHZTbDjAQyjcIJQ&ei=v-KuWM__B6LO6ASUt7uAAw#imgrc=eoH_0XGwaOmdCM:
https://www.google.es/search?q=generalitat+de+catalunya+logo&espv=2&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=9HMHCHP4Kp-rHM%253A%253BY3e64jrT5QwHSM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.vectorlogo.es%25252Flogos%25252Flogo-vector-generalitat-catalunya%25252F&source=iu&pf=m&fir=9HMHCHP4Kp-rHM%253A%252CY3e64jrT5QwHSM%252C_&usg=__uKLueJmSbAGbF2ezg1DW_h4qcNM%3D&ved=0ahUKEwje25i1nKbSAhWqBZoKHayIB1QQyjcIPA&ei=2tWuWN6GIqqL6ASskZ6gBQ#imgrc=9HMHCHP4Kp-rHM:
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PIPF URV-UNES Programa de contractes Universitat Rovira i 

Virgili-Universitats Estrangeres de personal investigador 

predoctoral en formació 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 5.13 Altres 

Les publicacions i altres resultats que derivin del contracte predoctoral en formació hauran de 

citar, en l’apartat adequat, l'entitat o entitats finançadores, tot fent esment del número de 

referència assignat a l'expedient. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

                      

Universitat Rovira i Virgili 

 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 

(número d’expedient) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Universitat Rovira i Virgili 

(URV)   (funding reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 

     

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/programa-MF/2013/pipf/2a%20edicio/2013PIPF_Convocatoria_2a_edicio-1.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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PIPF URV-ANAV Programa de contractes Universitat Rovira i 

Virgili, Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II de personal 

investigador predoctoral en formació 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicació amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 5.12 Altres 

Les publicacions i altres resultats que derivin del contracte predoctoral en formació hauran de 

citar, en l’apartat adequat, l'entitat o entitats finançadores, tot fent esment del número de 

referència assignat a l'expedient. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

                            

Universitat Rovira i Virgili             Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II 

 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 

de l’Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV)  (número d’expedient) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Universitat Rovira i Virgili 

(URV) and the Nuclear Association Ascó-Vandellós II (ANAV) (funding reference number) 

 

OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
 

    

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/urv/pipf-urv-anav/2013/Bases-Contractes-PIPF_30-04-2013.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
https://www.google.es/search?q=google+imagenes&espv=2&biw=1251&bih=849&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWg7b4zJbSAhVEDxoKHdLQAlYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ANAV&imgrc=KNdcRc_L__lFoM:


Guia per a la publicitat de les entitats finançadores de Recerca i Innovació a la URV 

Página 20 de 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMES DE FINANÇAMENT DE LA RECERCA I 

CONVOCATÒRIES D’ALTRES ORGANISMES 

 

 



Guia per a la publicitat de les entitats finançadores de Recerca i Innovació a la URV 

Página 21 de 34 

 

 

Ajuts destinats a la contractació de personal investigador novell – FI 

BASE LEGAL 

Bases de la convocatòria 

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

9. Publicitat 

9.1 A les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria, 

cal fer-hi esment del suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament 

d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. L’entitat beneficiària ha 

d’incloure el logotip corresponent que consta al Programa d’identificació visual (PIV), editat 

a la pàgina web <http://www.gencat.cat/piv/>. 

9.2 D’acord amb l’annex XII, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 17 de desembre, l’entitat beneficiària ha d’adoptar les mesures de 

publicitat i informació següents, relatives al cofinançament del FSE: 

En totes les mesures d’informació i comunicació que prengui, hi ha d’incloure l’emblema de 

la Unió Europea i una referència a la Unió Europea, així com una referència al FSE. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

            

 Generalitat de Catalunya      Unió Europea 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquesta publicació* ha estat possible amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca 

del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, de la Unió 

Europea (UE) i del Fons Social  Europeu (FSE) (número d’expedient) 

 

[ENG] 

This publication** has been possible with the support of the Secretaria d’Universitats i 

Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, the 

European Union (EU) and the European Social Fund (ESF) (funding reference number) 
OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 
 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/altres/FI/2016FI/convocatoria_03_08_2015.pdf
https://www.google.es/search?q=generalitat+de+catalunya+logo&espv=2&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=9HMHCHP4Kp-rHM%253A%253BY3e64jrT5QwHSM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.vectorlogo.es%25252Flogos%25252Flogo-vector-generalitat-catalunya%25252F&source=iu&pf=m&fir=9HMHCHP4Kp-rHM%253A%252CY3e64jrT5QwHSM%252C_&usg=__uKLueJmSbAGbF2ezg1DW_h4qcNM%3D&ved=0ahUKEwje25i1nKbSAhWqBZoKHayIB1QQyjcIPA&ei=2tWuWN6GIqqL6ASskZ6gBQ#imgrc=9HMHCHP4Kp-rHM:
https://www.google.es/search?q=eu+emblem+h2020&espv=2&biw=1280&bih=958&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid76LrwqjSAhVJIJoKHeZeBzoQ_AUIBigB#imgrc=dtP9VZSKpka4SM:
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Ajuts per a contractes Ramón y Cajal 

BASE LEGAL 

 Orden de Bases consolidado  

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Artícle 8. Obligacions dels beneficiaris.  

         2. Els beneficiaris hauran de fer publicitat de les ajudes rebudes en els contractes 

laborals, així com en qualsevol altre conveni o contracte en relació amb l’execució de 

l’actuació, inclosa la subcontractació, i en els ajuts, publicacions, ponències, equips, material 

inventariable, activitats de difusió de resultats i qualsevol altre actuació finançada amb les 

ajudes, fent esment de la convocatòria i origen i, en el seu cas, del cofinançament amb fons 

estructurals de la Unió Europea. A més, quan el beneficiari sigui una persona jurídica, haurà 

de publicar la concessió de l’ajuda a la seva pàgina web. En el cas que l’actuació estigui 

cofinançada, els mitjans de difusió de l’ajuda concedida a l’empara d’aquest ordre, així com 

la seva rellevància, hauran de ser al menys anàlegs als emplenats en relació amb d’altres fons 

de finançament. 

        3. Quan l’ajuda es concedeixi a activitats no econòmiques dels organismes 

d’investigació, els beneficiaris hauran de publicar una versió digital de les publicacions com a 

resultat de les ajudes concedides a l’empara d’aquesta ordre en accés obert, conforme a allò 

que disposa l’article 37 de la Llei 14/2011, de l’1 de juny. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

                                             

Ministerio de Economía y Competitividad    Generalitat de Catalunya       Universitat Rovira i Virgili 

TEXT a mostrar 

[ESP] 

Esta publicación* ha sido posible con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad (MINECO), la Generalitat de Catalunya y la Universitat Rovira i Virgili 

(URV)  (número de expediente) 

[CAT] 

Aquesta publicació** ha estat possible amb el suport del Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO), la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili 

(URV)   (número d’expedient) (convocatòria) 

[ENG] 

This publication*** has been possible with the support of the Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO), the Generalitat de Catalunya and the Universitat Rovira i Virgili 

(URV)   (funding reference number) (call) 
OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiquen la índole del trabajo: libro, capítulo de libro, edición, articulo en revista, comunicación, 

presentación, ponencia, conferencia, tesis, etc. 

** Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

*** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, 

report, presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Incorporacion/Ayudas_contratos_RYC_2014/OBB_Talento_consolidada.pdf
https://www.google.es/search?q=google+imagenes+mineco+logo&espv=2&biw=1251&bih=849&site=webhp&tbm=isch&imgil=QiWrHtAl85rLhM%253A%253B-J9uaA9wtGIs5M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ptcarretera.es%25252Ftag%25252Fmineco%25252F&source=iu&pf=m&fir=QiWrHtAl85rLhM%253A%252C-J9uaA9wtGIs5M%252C_&usg=__tfIipBPibL19u1_INTa5n1_LSN8%3D&ved=0ahUKEwi7o6jg7bTSAhXG_ywKHSM7DikQyjcIJQ&ei=MIK2WLvLJMb_swGj9rjIAg#imgrc=QiWrHtAl85rLhM:
https://www.google.es/search?q=generalitat+de+catalunya+logo&espv=2&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=9HMHCHP4Kp-rHM%253A%253BY3e64jrT5QwHSM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.vectorlogo.es%25252Flogos%25252Flogo-vector-generalitat-catalunya%25252F&source=iu&pf=m&fir=9HMHCHP4Kp-rHM%253A%252CY3e64jrT5QwHSM%252C_&usg=__uKLueJmSbAGbF2ezg1DW_h4qcNM%3D&ved=0ahUKEwje25i1nKbSAhWqBZoKHayIB1QQyjcIPA&ei=2tWuWN6GIqqL6ASskZ6gBQ#imgrc=9HMHCHP4Kp-rHM:
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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Ajuts Juan de la Cierva ―Formació 

BASE LEGAL 

Orden de Bases consolidado  

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Artícle 8. Obligacions dels beneficiaris.  

         2. Els beneficiaris hauran de fer publicitat de les ajudes rebudes en els contractes 

laborals, així com en qualsevol altre conveni o contracte en relació amb l’execució de 

l’actuació, inclosa la subcontractació, i en els ajuts, publicacions, ponències, equips, material 

inventariable, activitats de difusió de resultats i qualsevol altre actuació finançada amb les 

ajudes, fent esment de la convocatòria i origen i, en el seu cas, del cofinançament amb fons 

estructurals de la Unió Europea. A més, quan el beneficiari sigui una persona jurídica, haurà 

de publicar la concessió de l’ajuda a la seva pàgina web. En el cas que l’actuació estigui 

cofinançada, els mitjans de difusió de l’ajuda concedida a l’empara d’aquest ordre, així com 

la seva rellevància, hauran de ser al menys anàlegs als emplenats en relació amb d’altres fons 

de finançament. 

        3. Quan l’ajuda es concedeixi a activitats no econòmiques dels organismes 

d’investigació, els beneficiaris hauran de publicar una versió digital de les publicacions com a 

resultat de les ajudes concedides a l’empara d’aquesta ordre en accés obert, conforme a allò 

que disposa l’article 37 de la Llei 14/2011, de l’1 de juny. 
LOGOTIP(S) a mostrar 

                                                     

Ministerio de Economía y Competitividad              Universitat Rovira i Virgili 

TEXT a mostrar 

[ESP] 

Esta publicación* ha sido posible con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad (MINECO) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) (número de expediente) 

[CAT] 

Aquesta publicació** ha estat possible amb el suport del Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) (número d’expedient) 

(convocatòria) 

[ENG] 

This publication*** has been possible with the support of the Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO) and the Universitat Rovira i Virgili (URV) (funding reference 

number) (call) 
OBSERVACIONS – NOTES 

*Especifiquen la índole del trabajo: libro, capítulo de libro, edición, articulo en revista, comunicación, 

presentación, ponencia, conferencia, tesis, etc. 

** Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

*** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, 

report, presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Incorporacion/Ayudas_contratos_RYC_2014/OBB_Talento_consolidada.pdf
https://www.google.es/search?q=google+imagenes+mineco+logo&espv=2&biw=1251&bih=849&site=webhp&tbm=isch&imgil=QiWrHtAl85rLhM%253A%253B-J9uaA9wtGIs5M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ptcarretera.es%25252Ftag%25252Fmineco%25252F&source=iu&pf=m&fir=QiWrHtAl85rLhM%253A%252C-J9uaA9wtGIs5M%252C_&usg=__tfIipBPibL19u1_INTa5n1_LSN8%3D&ved=0ahUKEwi7o6jg7bTSAhXG_ywKHSM7DikQyjcIJQ&ei=MIK2WLvLJMb_swGj9rjIAg#imgrc=QiWrHtAl85rLhM:
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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Ajuts Juan de la Cierva ― Incorporació 

BASE LEGAL 

Orden de Bases consolidado  

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Artícle 8. Obligacions dels beneficiaris.  

         2. Els beneficiaris hauran de fer publicitat de les ajudes rebudes en els contractes 

laborals, així com en qualsevol altre conveni o contracte en relació amb l’execució de 

l’actuació, inclosa la subcontractació, i en els ajuts, publicacions, ponències, equips, material 

inventariable, activitats de difusió de resultats i qualsevol altre actuació finançada amb les 

ajudes, fent esment de la convocatòria i origen i, en el seu cas, del cofinançament amb fons 

estructurals de la Unió Europea. A més, quan el beneficiari sigui una persona jurídica, haurà 

de publicar la concessió de l’ajuda a la seva pàgina web. En el cas que l’actuació estigui 

cofinançada, els mitjans de difusió de l’ajuda concedida a l’empara d’aquest ordre, així com 

la seva rellevància, hauran de ser al menys anàlegs als emplenats en relació amb d’altres fons 

de finançament. 

        3. Quan l’ajuda es concedeixi a activitats no econòmiques dels organismes 

d’investigació, els beneficiaris hauran de publicar una versió digital de les publicacions com a 

resultat de les ajudes concedides a l’empara d’aquesta ordre en accés obert, conforme a allò 

que disposa l’article 37 de la Llei 14/2011, de l’1 de juny. 
LOGOTIP(S) a mostrar 

                                                              

Ministerio de Economía y Competitividad              Universitat Rovira i Virgili 

TEXT a mostrar 

[ESP] 

Esta publicación* ha sido posible con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad (MINECO) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) (número de expediente) 

[CAT] 

Aquesta publicació** ha estat possible amb el suport del Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) (número d’expedient) 

(convocatòria) 

[ENG] 

This publication*** has been possible with the support of the Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO) and the Universitat Rovira i Virgili (URV) (funding reference 

number) (Call) 
OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiquen la índole del trabajo: libro, capítulo de libro, edición, articulo en revista, comunicación, 

presentación, ponencia, conferencia, tesis, etc. 

** Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

*** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, 

report, presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Incorporacion/Ayudas_contratos_RYC_2014/OBB_Talento_consolidada.pdf
https://www.google.es/search?q=google+imagenes+mineco+logo&espv=2&biw=1251&bih=849&site=webhp&tbm=isch&imgil=QiWrHtAl85rLhM%253A%253B-J9uaA9wtGIs5M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ptcarretera.es%25252Ftag%25252Fmineco%25252F&source=iu&pf=m&fir=QiWrHtAl85rLhM%253A%252C-J9uaA9wtGIs5M%252C_&usg=__tfIipBPibL19u1_INTa5n1_LSN8%3D&ved=0ahUKEwi7o6jg7bTSAhXG_ywKHSM7DikQyjcIJQ&ei=MIK2WLvLJMb_swGj9rjIAg#imgrc=QiWrHtAl85rLhM:
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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Ajuts per a personal tècnic de suport (PTA) 

BASE LEGAL 

Orden de Bases consolidado  

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Artícle 8. Obligacions dels beneficiaris.  

         2. Els beneficiaris hauran de fer publicitat de les ajudes rebudes en els contractes 

laborals, així com en qualsevol altre conveni o contracte en relació amb l’execució de 

l’actuació, inclosa la subcontractació, i en els ajuts, publicacions, ponències, equips, material 

inventariable, activitats de difusió de resultats i qualsevol altre actuació finançada amb les 

ajudes, fent esment de la convocatòria i origen i, en el seu cas, del cofinançament amb fons 

estructurals de la Unió Europea. A més, quan el beneficiari sigui una persona jurídica, haurà 

de publicar la concessió de l’ajuda a la seva pàgina web. En el cas que l’actuació estigui 

cofinançada, els mitjans de difusió de l’ajuda concedida a l’empara d’aquest ordre, així com 

la seva rellevància, hauran de ser al menys anàlegs als emplenats en relació amb d’altres fons 

de finançament. 

        3. Quan l’ajuda es concedeixi a activitats no econòmiques dels organismes 

d’investigació, els beneficiaris hauran de publicar una versió digital de les publicacions com a 

resultat de les ajudes concedides a l’empara d’aquesta ordre en accés obert, conforme a allò 

que disposa l’article 37 de la Llei 14/2011, de l’1 de juny. 
LOGOTIP(S) a mostrar 

                                                                           

Ministerio de Economía y Competitividad                    Universitat Rovira i Virgili 

TEXT a mostrar 

[ESP] 

Esta publicación* ha sido posible con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad (MINECO) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) (número de expediente) 

[CAT] 

Aquesta publicació** ha estat possible amb el suport del Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) (número d’expedient) 

(convocatòria) 

[ENG] 

This publication*** has been possible with the support of the Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO) and the Universitat Rovira i Virgili (URV) (funding reference 

number) (Call) 
OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiquen la índole del trabajo: libro, capítulo de libro, edición, articulo en revista, comunicación, 

presentación, ponencia, conferencia, tesis, etc. 

** Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, report, 

presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Incorporacion/Ayudas_contratos_RYC_2014/OBB_Talento_consolidada.pdf
https://www.google.es/search?q=google+imagenes+mineco+logo&espv=2&biw=1251&bih=849&site=webhp&tbm=isch&imgil=QiWrHtAl85rLhM%253A%253B-J9uaA9wtGIs5M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ptcarretera.es%25252Ftag%25252Fmineco%25252F&source=iu&pf=m&fir=QiWrHtAl85rLhM%253A%252C-J9uaA9wtGIs5M%252C_&usg=__tfIipBPibL19u1_INTa5n1_LSN8%3D&ved=0ahUKEwi7o6jg7bTSAhXG_ywKHSM7DikQyjcIJQ&ei=MIK2WLvLJMb_swGj9rjIAg#imgrc=QiWrHtAl85rLhM:
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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Ayudas para la Promoción del Empleo Joven e Implantación de la 

Garantía Juvenil en I+D+i 

BASE LEGAL 

Resolución de 12 de enero de 2015 

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Artícle 4. Obligacions de les entitats beneficiàries. 

6. Les entitats beneficiàries hauran de donar publicitat al caràcter públic del finançament de 

l’activitat subvencionada, fent referència expressa en els contractes laborals a l’actuació i a 

l’òrgan que concedeix, així com en les publicacions, ponències, activitats de difusió de 

resultats i qualsevol altra que es derivi de les ajudes concedides a l’empara de la present 

resolució.  

7. S’haurà d’esmentar expressament que l’activitat subvencionada s’emmarca dins el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil i del finançament de l’actuació per part del FSE i de l’IEJ tant 

en el contracte laboral com en les publicacions i la resta d’actuacions resultants del 

finançament, i complir amb les obligacions que estableixi la normativa comunitària aplicable. 

LOGOTIP(S) a mostrar 

                                                          

Ministerio de Economía       Fondo Social Europeo (FSE)  Universitat Rovira i Virgili 

TEXT a mostrar 

[ESP] 

Esta publicación* ha sido posible con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad (MINECO), en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, del Fondo 

Social Europeo (FSE) i de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y, si procede, la Universitat 

Rovira i Virgili (URV)   (número de expediente) (convocatoria) 

[CAT] 

Aquesta publicació** ha estat possible amb el suport del Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO), en el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, del Fons 

Social Europeu (FSE) i de l’Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) i, si s’escau, la Universitat 

Rovira i Virgili (URV)  (número d’expedient) (convocatòria) 

[ENG] 

This publication*** has been possible with the support of the Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO) under the framework of the Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, the European Social Fund (ESF) and the Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) and, if 

applicable,  the Universitat Rovira i Virgili (URV) (funding reference number) (Call) 
OBSERVACIONS – NOTES 

* Especifiquen la índole del trabajo: libro, capítulo de libro, edición, articulo en revista, comunicación, 

presentación, ponencia, conferencia, tesis, etc. 

** Especifiqueu el tipus de treball: llibre, capítol de llibre, edició, article en revista, comunicació, 

presentació, ponència, conferència, tesi, etc. 

*** Please, specify what kind of work: book, chapter of a book, edition, article in journal, paper, 

report, presentation, speech, talk, PhD dissertation, etc. 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Incorporacion/Ayudas_promocion_empleo_joven_2014/Texto_consolidado_Resolucion_convocatoria_PEJ2014_junio16.pdf
https://www.google.es/search?q=google+imagenes+mineco+logo&espv=2&biw=1251&bih=849&site=webhp&tbm=isch&imgil=QiWrHtAl85rLhM%253A%253B-J9uaA9wtGIs5M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ptcarretera.es%25252Ftag%25252Fmineco%25252F&source=iu&pf=m&fir=QiWrHtAl85rLhM%253A%252C-J9uaA9wtGIs5M%252C_&usg=__tfIipBPibL19u1_INTa5n1_LSN8%3D&ved=0ahUKEwi7o6jg7bTSAhXG_ywKHSM7DikQyjcIJQ&ei=MIK2WLvLJMb_swGj9rjIAg#imgrc=QiWrHtAl85rLhM:
https://www.google.es/search?q=google+imagenes+fse+logo&espv=2&biw=1251&bih=849&site=webhp&tbm=isch&imgil=fGfaa3w-IQ76PM%253A%253BdE3BLV2WF2P-lM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fies-ramongiraldo.centros.castillalamancha.es%25252Finformate%25252Ftablon-de-anuncios&source=iu&pf=m&fir=fGfaa3w-IQ76PM%253A%252CdE3BLV2WF2P-lM%252C_&usg=__BE0fVHT6TAyfXArGVrgWiBkSIyw%3D&ved=0ahUKEwjT7IbWnrXSAhUF3SwKHa72BkEQyjcIJQ&ei=fLW2WNO-GYW6swGu7ZuIBA#imgrc=S3xd8UBryx-c-M:
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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Projectes d’infraesctructura científico-tecnològica cofinançats amb el 

FEDER 

BASE LEGAL 

Instruccions generals 

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

En totes les actuacions d’informació i publicitat, el beneficiari de les ajudes ha d’esmentar el 

recolzament dels Fons. S’han de mostrar els següents elements: 

 L’emblema de la Unió Europea 

 La referència a la Unió Europea  

 La menció al Fons: Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Fons Social 

Europeu (FSE), o tractant-se d’una actuació d’informació o de comunicació del beneficiari 

que tinguin a veure amb diversos ajuts cofinançats per varis Fons, es pot substituir per la 

referència als Fons EIE. 

 El lema “Una manera de hacer Europa” en el cas de FEDER, o “El FSE invierte en tu 

futuro”, en el cas de FSE. A més a més, durant l’execució del projecte u objecte de l’ajut 

cofinançat, el beneficiari ha d’informar al públic de l’ajut obtingut dels Fons:  

 Ha de col·locar un cartell de mida mínima A3, en un lloc visible, amb la informació sobre 

el projecte, en el que s’ha de mencionar l’ajut financer de la Unió Europea, a més del nom de 

l’Objectiu Temàtic. 

 A més d’això, si disposa de pàgina web, s’ha d’incloure una breu descripció del projecte, 

amb objectius i resultats, destacant l’ajut financer de la Unió Europea. 

Qualsevol document en relació amb l’execució d’un projecte o ajut cofinançat que es destini 

al públic o als participants, inclosos els certificats d’assistència o d’un altre tipus, haurà de 

contenir una declaració en la qual s’informi de que ha rebut ajut del Fons o dels Fons. 

Especialment, s’ha d’incloure l’agraïment al cofinançament FEDER/FSE a les memòries 

científiques presentades com a justificació d’aquests ajuts, així com a les publicacions 

científiques, comunicacions, i actuacions de difusió de l’activitat objecte de l’ajut. 
LOGOTIP(S) a mostrar 

                                              

    Unió Europea                     FEDER Unión Europea         Universitat Rovira i Virgili 

TEXT a mostrar 

[CAT] 

Aquest projecte ha estat finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i 

la Universitat Rovira i Virgili (URV)  (número d’expedient) 

 

[ENG] 

This project has received funding from European Regional Development Fund (ERDF) and 

the Universitat Rovira i Virgili (URV)  (grant reference number) 

OBSERVACIONS - NOTES 

N/A 

 

http://www.idipaz.es/ficheros/files/UnionEuropea/Instrucciones%20publicidad_Fondos.pdf
https://www.google.es/search?q=eu+emblem+h2020&espv=2&biw=1280&bih=958&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid76LrwqjSAhVJIJoKHeZeBzoQ_AUIBigB#imgrc=dtP9VZSKpka4SM:
https://www.google.es/search?q=feder+logo&espv=2&biw=1280&bih=958&tbm=isch&imgil=rOsgDGldp21D1M%253A%253BC3r88dL30ZL17M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Felb105.com%25252Fsonrisas-sistema-modular-para-el-desarrollo-de-servicios-iot%25252Flogo-feder%25252F&source=iu&pf=m&fir=rOsgDGldp21D1M%253A%252CC3r88dL30ZL17M%252C_&usg=__gPVQ9sBlBG6sgkZ233cPzrDc2pI%3D&ved=0ahUKEwjovpWatKjSAhVIFiwKHd4hCNQQyjcILA&ei=O_uvWKi1McissAHew6CgDQ#imgrc=rOsgDGldp21D1M:
http://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/identitat-institucional/logos/
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AXA Research Fund ― Beques Postdoctorals 

BASE LEGAL 

Application Guideline 

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Publicitat de la beca 

• AXA Research Fund és una iniciativa de caràcter benèfic i per tant la publicitat de la beca 

està destinada únicament a permetre a AXA impulsar l’interès general del seu paper. Tant 

l’apel·latiu de becari com aquell d’investigador han d’incloure el nom d’”AXA”. Quan es 

produeixi una transmissió d’informació o comunicació en relació amb la beca AXA, la 

institució i l’investigador han de fer esmena del suport d’ AXA Research Fund. De la mateixa 

manera, tota publicació haurà d’incloure també un únic número d’identificació de projecte 

que serà lliurat, prèvia sol·licitud, per l’equip d’ AXA Research Fund. 

 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

 

AXA Research Fund 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquest projecte ha estat possible amb el suport d’ AXA Research Fund, (número 

d’expedient) 

 

[ENG] 

This project has been possible with the support of AXA Research Fund (grant reference 

number) 

 

OBSERVACIONS - NOTES 

N/A 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/altres/AXA/2017/01_Convo_Applications_Guidelines_PDF_2017_FINAL_updated03_017.pdf
https://www.google.es/search?q=axa+research+fund+logotip&espv=2&biw=1251&bih=849&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik0-fk77fSAhWDDiwKHRCGABEQ_AUIBigB#imgrc=Y3kD7N3rdsTKuM:
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Projectes Horizon 2020 

BASE LEGAL 

H2020 Model Grant Agreement: H2020 General MGA ― Multi 

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 29.4 Informació sobre la subvenció UE ― Obligació i dret d’utilitzar el logotip de la 

UE 

Tret de que la Comissió o l’Agència ho requereixi explícitament o que hi hagi un acord 

diferent o en cas que resulti impossible, en tota difusió dels resultats (en qualsevol format, 

inclòs l’electrònic) s’ha de: (a) mostrar el logotip de la UE i (b) incloure el text que es recull 

sota. Quan es mostri juntament amb un altre logotip, el logotip de la UE ha de tenir la 

rellevància adequada. Amb la finalitat de les obligacions que disposa aquest article, els 

beneficiaris poden fer ús del logotip de la UE sense haver obtingut prèviament el permís de la 

Comissió o de l’Agència.* 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

 

Unió Europea                      

TEXT a mostrar 

 

 [ENG] 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme (grant agreement number ). 

 

[CAT] 

Aquest projecte ha rebut finançament del Programa d’investigació i innovació de la Unió 

Europea Horizon 2020 (acord de subvenció número ) 

 

OBSERVACIONS - NOTES 

* Per més informació, es poden consultar també els Articles 27.3, 28.2, 29.4, 38.1.2 de l’ERC Model 

Grant Agreement for Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants (Multi- and Mono-

Beneficiary) and for Proof-of-concept (Multi- and Mono-Beneficiary). 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
https://www.google.es/search?q=eu+emblem+h2020&espv=2&biw=1280&bih=958&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid76LrwqjSAhVJIJoKHeZeBzoQ_AUIBigB#imgrc=dtP9VZSKpka4SM:
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Projectes Horizon 2020-ERC 

BASE LEGAL 

H2020 Model Grant Agreement: H2020 General MGA ― Multi 

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 29.4 Informació sobre la subvenció UE ― Obligació i dret d’utilitzar el logotip de la 

UE 

Tret de que la Comissió o l’Agència ho requereixi explícitament o que hi hagi un acord 

diferent o en cas que resulti impossible, en tota difusió dels resultats (en qualsevol format, 

inclòs l’electrònic) s’ha de: (a) mostrar el logotip de la UE i (b) incloure el text que es recull 

sota. Quan es mostri juntament amb un altre logotip, el logotip de la UE ha de tenir la 

rellevància adequada. Amb la finalitat de les  obligacions que disposa aquest article, els 

beneficiaris poden fer ús del logotip de la UE sense haver obtingut prèviament el permís de la 

Comissió o de l’Agència.* 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

 

Unió Europea                      

 

TEXT a mostrar 

 

 [ENG] 

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the 

European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement 

number ). 

 

[CAT] 

Aquest projecte ha rebut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC) dins del 

Programa d’investigació i innovació de la Unió Europea Horizon 2020 (acord de subvenció 

número ) 

 

OBSERVACIONS - NOTES 

* Per més informació, es poden consultar també els Articles 27.3, 28.2, 29.4, 38.1.2 de l’ERC Model 

Grant Agreement for Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants (Multi- and Mono-

Beneficiary) and for Proof-of-concept (Multi- and Mono-Beneficiary). 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
https://www.google.es/search?q=eu+emblem+h2020&espv=2&biw=1280&bih=958&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid76LrwqjSAhVJIJoKHeZeBzoQ_AUIBigB#imgrc=dtP9VZSKpka4SM:
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Creative Europe 

BASE LEGAL 

Guideline EACEA 

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Article 12.3 Publicitat, comunicació i difusió 

Els beneficiaris han d’esmentar clarament la contribució de la Unió Europea en totes les 

publicacions o en les activitats per a les quals s’utilitzi la subvenció.  

El nom i el logotip del programa han d’aparèixer en totes les publicacions, cartells, 

programes i altres productes creats en relació amb l’acció cofinançada.  

Per a això, han d'utilitzar el text, el logotip i el disclaimer disponibles aquí: Visual identity 

and logos -EACEA, que proporciona l’Agència. 

Si aquest requisit no es compleix plenament, la subvenció concedida es podrà reduir de 

conformitat amb les disposicions de l'Acord o Decisió de subvenció. 

 

 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

                     

Unió Europea                                                                         

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquest projecte ha estat possible amb el suport del programa Creative Europe de la Unió 

Europea, (número d’expedient) 

 

[ENG] 

This project has been possible with the support of Creative Europe programme of the 

European Union (grant reference number) 

 

OBSERVACIONS - NOTES 

N/A 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/25_2017_guildelines_eacea_cfp_062017.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/img/visuals/creative-europe/jpeg/LogosBeneficairesCreativeEuropeLEFT_EN.jpg
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Erasmus + (Co-funded) 

BASE LEGAL 

ERASMUS + Programme guide 

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Els beneficiaris han d’esmentar clarament la contribució de la Unió Europea en totes les 

publicacions o en les activitats per a les quals s’utilitzi la subvenció.  

El nom i el logotip del programa han d’aparèixer en totes les publicacions, cartells, 

programes i altres productes creats en relació amb l’acció cofinançada.  

Per a això, han d'utilitzar el text, el logotip i el disclaimer disponibles aquí: Visual identity 

and logos -EACEA, que proporciona l’Agència. 

Si aquest requisit no es compleix plenament, la subvenció concedida es podrà reduir de 

conformitat amb les disposicions de l'Acord o Decisió de subvenció. 

 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

                    

Unió Europea                                                               

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea (número 

d’expedient) 

 

 

[ENG] 

This project has been co-funded by Erasmus + programme of the European Union (grant 

reference number) 

 

OBSERVACIONS - NOTES 

N/A 

 

http://sepie.es/doc/convocatoria/2017/erasmus-plus-programme-guide_env2.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/img/logos/erasmus_plus/eu_flag_co_funded_pos_%5Brgb%5D_left.jpg
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Erasmus + 

BASE LEGAL 

ERASMUS + Programme guide 

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Els beneficiaris han d’esmentar clarament la contribució de la Unió Europea en totes les 

publicacions o en les activitats per a les quals s’utilitzi la subvenció.  

El nom i el logotip del programa han d’aparèixer en totes les publicacions, cartells, 

programes i altres productes creats en relació amb l’acció cofinançada.  

Per a això, han d'utilitzar el text, el logotip i el disclaimer disponibles aquí: Visual identity 

and logos -EACEA, que proporciona l’Agència. 

Si aquest requisit no es compleix plenament, la subvenció concedida es podrà reduir de 

conformitat amb les disposicions de l'Acord o Decisió de subvenció. 

 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

                    

Unió Europea 

TEXT a mostrar 

 

[CAT] 

Aquest projecte ha estat finançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea (número 

d’expedient) 

 

[ENG] 

This project has been funded by Erasmus + programme of the European Union (grant 

reference number) 

 

OBSERVACIONS - NOTES 

N/A 

 

http://sepie.es/doc/convocatoria/2017/erasmus-plus-programme-guide_env2.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eu_flag-2015.jpg
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Programa Nacional de Projectes d’Investigació Fonamental 

BASE LEGAL 

RDC-Reglamento 1303/2013 de 17 de diciembre 2013, Artículo 115 

Indicacions amb referència a les obligacions de difusió i publicitat: 

Publicitat 

Els beneficiaris, en tots els projectes, hauran de complir amb les disposicions en 

matèria d’informació i publicitat  establertes en el RDC 1303/2013, entre les quals es 

troba l’acceptació d’aparèixer en un llistat públic d’operacions previst a l’Article 115 

del reglament esmentat i informar de les ajudes rebudes en els contractes, 

publicacions i d’altres resultats de la investigació, ponències, equips inventariables i 

activitats de difusió dels resultats finançats i fer esment de l’Agencia Estatal de 

Investigación (AEI) i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) com a 

entitats finançadores. 

En cas que existeixin limitacions d’espai, particularment a les publicacions, 

s’esmentarà, almenys, la referència del projecte seguida de (AEI/FEDER,UE). 

LOGOTIP(S) a mostrar 

 

                                                               

Ministerio de Economía                 Agencia Estatal                            FEDER Unión Europea                                                   

TEXT a mostrar 

[ESP] 

Este proyecto ha sido posible con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) (número de expediente) 

[CAT] 

Aquest projecte ha estat possible amb el suport del Ministeri d’Economia, Indústria i 

Competitivitat, l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) i del Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER), (número d’expedient) 

[ENG] 

This project has been possible with the support of Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, the Agencia Estatal de Investigación (AEI) and the European Regional 

Development Fund (ERDF) (grant reference number) 

 

OBSERVACIONS - NOTES 

N/A 

 

https://www.boe.es/doue/2013/347/L00320-00469.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8d78849a34f1cd28d0c9d910026041a0/?vgnextoid=664cfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.google.es/search?q=feder+logo&espv=2&biw=1280&bih=958&tbm=isch&imgil=rOsgDGldp21D1M%253A%253BC3r88dL30ZL17M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Felb105.com%25252Fsonrisas-sistema-modular-para-el-desarrollo-de-servicios-iot%25252Flogo-feder%25252F&source=iu&pf=m&fir=rOsgDGldp21D1M%253A%252CC3r88dL30ZL17M%252C_&usg=__gPVQ9sBlBG6sgkZ233cPzrDc2pI%3D&ved=0ahUKEwjovpWatKjSAhVIFiwKHd4hCNQQyjcILA&ei=O_uvWKi1McissAHew6CgDQ#imgrc=rOsgDGldp21D1M:

