
  Características técnicas para a exhibición do emblema da Unión e referencia ao Fondo, de 
acordo co establecido no artigo 4 do Regulamento (UE) nº 821/2014 da Comisión, do 28 de 
xullo de 2014: 
1. O emblema da Unión deberá figurar en cor nos sitios web. En todos os demais medios de 
comunicación, a cor utilizarase sempre que sexa posible. 2. O emblema será sempre 
claramente visible e ocupará un lugar destacado. A súa posición e tamaño serán os adecuados 
á escala do material ou documento empregados. En pequenos artigos de promoción non será 
obrigatorio facer referencia ao Fondo. 3. Cando o emblema da Unión e a referencia á Unión e 
ao Fondo correspondente se presenten nun sitio web serán visibles ao chegar ao dito sitio 
web, na superficie de visión dun dispositivo dixital, sen que o usuario teña que despregar toda 
a páxina. 4. O nome “Unión Europea” sempre aparecerá sen abreviar. O tipo de letra debe ser: 
arial, auto, calibri, garamond, trebuchet, tahoma, verdana ou ubuntu. Non se empregará a 
cursiva, o subliñado nin outros efectos. O corpo do tipo utilizado deberá ser proporcional ao 
tamaño do emblema e de xeito que non interfira. A cor do tipo será azul reflex, negro ou 
blanco, en función do contexto. 5. Se se exhiben outros logotipos ademais do emblema da 
Unión, este terá como mínimo o mesmo tamaño, medido en altura e anchura, que o maior dos 
demais logotipos. 6. O único logotipo válido é o formado polo emblema da Unión e unha 
referencia á Unión Europea situada debaixo do mesmo. 7. Se ben, en toda comunicación 
relativa a fondos europeos deberase incorporar ademais unha referencia ao FondoEuropeo de 
Desenvolvemento Rexional. Adicionalmente, empregarase o lema “Unha maneira de facer 
Europa”.    
 
Temos ata o 29 de Novembro para que apareza na nosa páxina web, así que é o que máis nos 
urxe. Está o noso xestor traballando na  política de protección de datos da empresa, que será o 
próximo que haxa que incluír, pero corre menos présa cá esto. 
 
 
 


