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FULL INFORMATIU: MESURES PER AL COMPLIMENT DE LA PUBLICITAT DE L’AJUT 
 
 
Durant la realització d’una operació i durant el període de manteniment dels compromisos, la 
persona beneficiària informarà de l’ajut obtingut del FEADER de la següent manera:  
 
a) Presentant en el lloc web de la persona beneficiària per a ús professional, en el cas d’existir, 

una breu descripció de l’operació quan es pugui establir un vincle entre l’objecte del lloc web i 
l’ajut prestat a l’operació, en proporció al nivell d’ajut, amb els seus objectius i resultats, i 
destacant l’ajut financer de la Unió Europea.  

b) En el cas d’operacions en el marc del PDR no compreses en la lletra c) que rebin un ajut públic 
total superior a 50.000 euros, la persona beneficiària col·locarà un panell (mida mínima A3) o 
una placa (mida mínima A4) amb informació sobre el projecte, on es destacarà l’ajut financer 
rebut de la Unió Europea, en un lloc ben visible per al públic. (Annex 1) 

 
c) Quan es tracti d’operacions consistents en el finançament d’obres d’infraestructura o 

construcció que es beneficiïn d’un ajut públic total superior a 500.000,00 euros, la persona 
beneficiària col·locarà, en lloc ben visible per al públic, un cartell temporal de mida significativa. 
(Annex 2) 

 
En el termini de tres mesos a partir de la conclusió de l’operació, la persona beneficiària 
col·locarà, en un lloc ben visible per al públic, un cartell o placa permanent de mida significativa en 
el cas de les operacions que reuneixin les característiques següents:  
 
− L’ajut públic total a l’operació supera els 500.000 euros.  

− L’operació consisteix en la compra d’un objecte físic, en el finançament d’una infraestructura o en 
treballs de construcció. 

 
El cartell o placa permanent indicarà el nom i el principal objectiu de l’operació i destacarà l’ajut 
financer aportat per la Unió Europea.  
 
 

  

A0
77

2/
20

15
-IN

11
 



(Annex 1) 



(Annex 2) 
 

 
 


