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gitals i 
productes web

Fonts, mides i formats de lletra
Les fonts més adients són les rectes: Arial o Helvètica. 
La mida recomanable és l’equivalent al cos de lletra Arial 12. En determinats casos es pot admetre 
reduir una mica el cos, però mai per sota de l’equivalent a un cos Arial 10. 

Aquestes són les recomanacions des de la Direcció de Comunicació per a una bona lectura, 
les mides de cos inferiors a les recomanades no tenen una bona lectura per a la gent gran o 

responsabilitat del mateix centre cívic.

Encapçalaments, espais i columnes 
Els encapçalaments han d’estar clarament diferenciats (negreta, cos més gros, etc.).
Preferentment, els espais entre paraules han de ser els que es corresponguin a la font. Per tant, resulta 

El text en columnes resulta de difícil lectura.

Materials
El paper mate és el de millor llegibilitat perquè evita els enlluernaments del paper brillant.

Colors i contrastos
Així, un fons gris clar amb 

lletres blanques pot ser molt difícil de llegir. 
Exemples de colors ben contrastats són: 

Es recomana la utilització d’ una eina molt senzilla, “Analitzador de contrast de color“, accessible a:
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=959 

Text de lectura fàcil
Es recomana utilitzar un llenguatge de fàcil comprensió i, en aquells casos en què això no sigui possible 
(textos legals, documents informatius tècnics) crear una versió amb llenguatge planer per a persones amb 

Indicacions per informar sobre les adaptacions 

visual i auditiva, que es poden utilitzar de manera genèrica per simbolitzar que determinada activitat o 
espai compta amb adaptacions per ser accessibles a aquests col·lectius:
Aquests símbols s’utilitzen en color blanc sobre fons blau (pantone 294).  

BLANC SOBRE NEGRE 
BLANC SOBRE BLAU 
BLANC SOBRE VERMELL 
BLANC SOBRE VERD 

BLAU SOBRE BLANC 
VERMELL SOBRE BLANC 
VERD SOBRE BLANC 
GROC SOBRE NEGRE 
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Accessibilitat física

Accessible per a persones amb
mobilitat reduïda (genèric)

Accessibilitat visual

Accessible per a persones   Audiodescripció 
amb discapacitat visual (genèric)

Accessibilitat auditiva

Accessible per a persones amb Anell magnètic 
discapacitat auditiva (genèric)

Text de lectura fàcil

Aquest recurs es recomana quan, en el cas de textos administratius, es vol arribar a determinats 
col·lectius com persones amb analfabetisme funcional, sordesa de naixement o precoç, afàsia, 
dislèxia, autisme, discapacitat intel·lectual o alumnes d’ensenyament primari .

Exemples d’indicació d’adaptació

(Indicació general sobre l’accessibilitat d’un equipament o espai)

Les persones amb discapacitat que necessitin un servei d’acompanyament poden sol·licitar-ho amb 
xx dies d’antelació al telèfon xx o enviant un correu electrònic a l’adreça xx

S’han reservat places d’aparcament per a les persones que disposen de targeta de tolerància 
d’aparcament a (carrer, plaça...)

Accés per (carrer, plaça...) (sempre que hi hagi un recorregut accessible se n’ha d’informar també en 
el producte de comunicació)

Acte accessible per a persones amb discapacitat auditiva (amb enumeració de les adaptacions: 
interpretació a llengua de signes / transcripció escrita en pantalla / anell magnètic / emissores FM...)

Les persones que necessitin un sistema alternatiu a la comunicació auditiva poden sol·licitar-ho amb 
(xx) dies d’antelació enviant un correu electrònic (xx) / sms (xx) / fax (xx)

Sala equipada amb anell magnètic

Acte accessible per a persones amb discapacitat visual amb servei d’audiodescripció

Les persones que necessitin un sistema alternatiu a la comunicació visual  poden sol·licitar-ho amb 
xx dies d’antelació al telèfon xx o enviant un correu electrònic a l’adreça xx
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Accessibilitat als documents en formats pdf, word i powerpoint
Normalment, les persones cegues utilitzen lectors automàtics de pantalla, com el programa JAWS, que els 
permeten escoltar el text. Es fonamental perquè el lector pugui llegir correctament el contingut que el pdf 

Als documents annexes trobareu diverses guies elaborades des del Departament d’Internet on s’explica el 
procediment per a l’elaboració de word, pdf i powerpoint accessibles.

Productes alternatius als documents en paper
És recomanable pensar en les persones amb discapacitat visual a l’hora de dissenyar les campanyes 
comunicatives. Així, a més dels productes d’impremta, es poden utilitzar altres suports com:

• Web
• CD àudio
• Braille
• Maquetes
• Audioguies

El millor sistema de senyalització és aquell que és utilitzat indistintament per  qualsevol persona. 
Cal aplicar els criteris de disseny per a tothom.
La senyalització ha de tenir present el següents criteris:

• Informació concisa, bàsica i amb símbols senzills.
• Sempre que sigui possible s’ha d’aportar informació en format visual i tàctil

(braille i macro caràcters en relleu).

• Els rètols amb senyalització braille i relleu han d’ubicar la senyalització dins  la zona ergonòmica
(zona d’interacció que té una persona entre el moviment del braç i la informació que es troba en el
seu recorregut de forma estàtica).

• Zona ergonòmica: alçada màxima 1,75 m (per a infants 60 cm); mínima 90 cm (ambdues mesures
s’han de contemplar des del terra). Fora d’aquestes dimensions no s’han d’inserir cap text en braille
ni relleu.

• A , alçada i ubicació.
• T
• Paleta de colors: s’ha de mantenir un mateix criteri uniforme en la selecció i vetllar perquè

compleixin les recomanacions de contrastos recollides a la Norma Espanyola de Retolació
(UNE 170002)
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1. Pautes generals
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1. Pautes generals

Aportar una imatge moderna, creativa, accessible i, a la vegada, 
coherent amb els valors de l'Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) que permeti informar amb claredat i singularitat  
a la la ciutadania de l'activitat que desenvolupa.

1.1. Objectiu de la línia gràfica
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1. Pautes generals

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat vetlla pels drets  
de les persones amb discapacitat i diversitat funcional. 
Ho fa promovent l'accessibilitat i la inclusió dels serveis, productes  
i actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i en xarxa amb la resta  
de departaments, districtes, entitats i persones de la ciutat.
Els nostres valors són:

1.2. Els nostres valors

- accessibilitat
- inclusió
- diversitat
- vida independent
- garantia de drets

- creativitat
- coneixement
- innovació
- transversalitat
- compromís
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1. Pautes generals

S'han escollit tres valors com a eslògan que són visibles a la gràfica:  

- accessibilitat
- inclusió
- diversitat 

1.2.1 El tres valors principals
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1. Pautes generals

La línia gràfica reflectirà aquests tres valors: 
 
- Accessibilitat
Aplicant criteris com ara un contrast suficient entre fons i lletra, tipografia de pal sec  
i mida mínima del text de 12 punts.

- Inclusió 
Fent servir formes orgàniques úniques, que denoten moviment i que s'inclouen  
les unes en les altres per construir un espai ric i diferent que va més enllà de la suma  
de les particularitats individuals.

- Diversitat
Utilitzant una diversitat de formes i una àmplia gamma de colors, així com imatges 
poètiques que evoquen la diversitat de serveis, activitats o projectes de l'IMPD.  

1.2.2 El reflex dels valors a la gràfica
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1. Pautes generals

1.3. Els sis elements clau 
Nom  

Eslògan

Formes orgàniques 

Gamma de colors

Imatges poètiques

Tipografia Arial

Logotip de l'Ajuntament

Signatura

C. Llorem iosum 147
08000 Barcelona
tel. 93 123 123 123
loremipsum@bcn.cat
—
Horari d’atenció presencial:
Dimecres de 10:00 a 14:00 h.
No cal cita prèvia
Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.
—
Transports més propers:
Bus: H10 
Metro: Girona (L4), Verdaguer (L4, L5)

barcelona.cat/accessible

Lorem
ipsum 
estuoras
OfficipsamOvitUlpa volorit quis 
volore intentur, sum voluptat
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1. Pautes generals

1.4. La tipografia
S'ha de fer servir la tipus Arial, una tipografia molt llegible i accessible.

Arial Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Arial Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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1. Pautes generals

1.4.1 Pautes per a l'ús de la tipografia
— La mida mínima del text ha de ser de 12 punts, i cal fer servir l'Arial. 
— Per al cos de text s'ha de fer servir l'Arial Regular.
— Per generar jerarquia, es pot utilitzar l'Arial Bold i mides més grans de 12 punts  

en títols i destacats.
— La tipografia ha de mantenir un interlletratge òptic de -10 a l'eslògan i de -20 al nom.
— Cal evitar l'ús de caixa alta per a frases o paraules, excepte en acrònims. 
— S'ha d'utilitzar preferentment l'alineació a l'esquerra i sense justificar per la dreta.
— Cal evitar que quedin preposicions, conjuncions, articles o pronoms al final  

de les frases.
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1. Pautes generals

1.5. El color
La gamma de colors
1. Blau fosc

RGB
49  39  131
#302683

CMYK 
93  97  16  0

Pantone 
Reflex Blue

2. Vermell

RGB
230  38  51 
#e62633

CMYK 
8  96  81  0

Pantone 
185 C

3. Groc

RGB
231  164  0
#e7a300

CMYK 
14  42 95  0

Pantone 
7406 C

Blanc

RGB
255 255 255

 
CMYK 
0 0 0 0

Tinta directa 
Blanc

Negre

RGB
0 0 0 0

 
CMYK 
0 0 0 100

Tinta directa
Black

4. Verd clar

RGB
88  180  105
#57b369
 
CMYK 
71  4  78  0

Pantone 
368 C

5. Verd fosc

RGB
0  146  130
#009181
 
CMYK 
85 25 59  0

Pantone 
Green C

6. Taronja

RGB
255  100  0
#ff6400

CMYK 
0  80  92  0

Pantone 
Orange 021

7. Rosa

RGB
212  2  131
#d40283

CMYK 
18 98 14 0

Pantone 
219 C

Gris

RGB
236 228 216

 
CMYK 
9  10 17  0

Pantone 
7527 C

8. Blau clar

RGB
38  187  200
#26bbc8

CMYK 
76  2  29  0

Pantone 
3115 C
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1. Pautes generals

1.5.1 L'ús del color

Per als textos
— Cal fer servir el negre en el cos de text.
— Per generar jerarquia, es pot utilitzar el color blau fosc per a textos més grans  

de 12 punts en títols i destacats.
— Hi ha la possibilitat d'utilitzar els altres colors en els títols i destacats.  

Per fer-ho, cal seguir les pautes detallades en el punt 1.5.2 sobre color,  
contrastos i accessibilitat.

Per a les imatges poètiques i les formes orgàniques
— En cada il·lustració o conjunt de formes orgàniques cal utilitzar una combinació  

de com a màxim tres colors de la gamma, més el blanc.
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1. Pautes generals

1.5.2 El contrast de colors

— Totes les peces que es creïn han  
de complir una ràtio de contrast  
per millorar-ne la llegibilitat.

— Els criteris de conformitat de les WCAG 
2.1 es divideixen en tres nivells (A, AA  
i AAA). A l’Estat espanyol els organismes 
públics i les empreses privades amb més 
de cent persones treballadores o que 
facturin més de sis milions d’euros  
estan obligats a complir, com a mínim,  
el nivell AA.

— Pel que fa al contrast, les normes  
d’accessibilitat estableixen que la ràtio  
de contrast ha de ser: 

 Per a textos en negreta: si són d’una 
mida inferior a 14 punts la ràtio ha  
de ser mínim de 4,5:1; i si són de  
14 punts o més grans, de 3:1.

 Per a textos no en negreta: si són 
d’una mida inferior a 18 punts la ràtio 
ha de ser mínim de 4,5:1; i si són de  
18 punts o més grans, de 3:1.

— Un text inferior a 14 punts en negreta  
o inferior a 18 punts quan no és negreta  
és considerat text petit; quan és igual o 
més gran de 14 punts en negreta i igual 
o més gran de 18 punts no negreta, text 
gran.

— Quan un text compleix la ràtio mínima  
de contrast, es considera que passa  
el nivell AA.

— En el quadre indiquem els contrastos  
òptims de cada color de la gamma  
de vuit colors en relació amb el blanc,  
el gris i el negre. Resultats: 

NO – vol dir que no compleix  
el mínim contrast ni per a text petit  
ni per a text gran.

AAA – vol dir que compleix totalment 
la ràtio de contrast tant per a text petit 
com per a text gran.

AA – vol dir que compleix la ràtio  
mínima de contrast (obligada) tan  
per a text petit com per a text gran.

AA (text gran) – no passa la ràtio de 
contrast però entra dins d’una de les 
excepcions. Si el text és igual o més 
gran de 14 punts en negreta i igual  
o més gran de 18 punts no negreta,  
es pot utilitzar.

RGB Tonalitat Blanc Gris Negre

  49     39 131  AAA AAA NO

230     38   51  AA AA (text gran) AA

231   164     0  NO NO AAA

  88   180 105  NO NO AAA

    0   146 130  AA (text gran) AA (text gran) AA

255   100     0  NO NO AAA

225    58  117  AA (text gran) AA (text gran) AA

  38  187  200  NO NO AAA

Quadre de contrastos

Per poder analitzar el contrast de color  
una d'aquestes dues eines gratuïtes: 
- https://color.mediaandme.be/
- https://developer.paciellogroup.com/resources/
contrastanalyser/
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1. Pautes generals

— Arial Bold, interlletratge òptic -10.

— Alineació esquerra.

—  Partició en tres línies i caixa baixa.

— Color d'acord amb les especificacions del punt 1.5.

— Considerant l'alçària de la caixa alta (A) com a referència, 
l'espai entre línies és la meitat d'aquesta alçària (½A).

1.6. L'eslògan
Totes les peces inclouen l'eslògan: "Accessibilitat, inclusió, diversitat"

A

A

A

½A

½A
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1. Pautes generals

— Arial Bold, interlletratge òptic -20.     

— Les inicials de l’IMPD amb caixa alta.

— Alineació esquerra.

— Partició en tres línies.

— El gruix del filet el marca el gruix de les tipografies (B)  
i l'amplada, la tercera línia (C).

— Prenent l'alçària de la caixa alta (A) com a referència, 
l'espai entre línies és la meitat d'aquesta alçària (½A).  
La meitat d'aquesta alçària també ens indica la posició  
del filet.

1.7. El nom
Les peces inclouen el nom de l'Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, excepte en alguns documents digitals la propietat dels 
quals ja quedi explicada pel context. 
El nom ha de tenir la forma i la ubicació que s'indica: 

A

A

A

C

B

B
½A

½A

½A
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1. Pautes generals

1.8. La signatura (nom + eslògan)

A

A

2A

2A

2A

El nom i l'eslògan formen la signatura de l'IMPD

— Tant l'eslògan com el nom segueixen les indicacions  
esmentades en els punts 1.6. i 1.7.

— En la signatura, l'eslògan ha de ser més gran que el nom.  
Per determinar la mesura s'ha de considerar com a referència l'alçària  
de la caixa alta del nom (A). Entre el nom i l'eslògan hi ha d'haver aquesta 
mesura. L'alçària de l'eslògan ha de ser el doble de la mesura (2A). 
La distància entre línies de l'eslògan és la mesura (A).

Color

— Ha de ser preferiblement blau fosc o blanca en funció del fons.

— Es pot variar el color de la signatura o fixar colors diferents per al nom  
i l'eslògan segons criteris de disseny i respectant els criteris 
d'accessibilitat.

A

A

A

A
B

B

C

½A

½A

½A
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1. Pautes generals

S'han de fer servir formes orgàniques com a element  
unificador de la gràfica:
― Cal fer-les servir en totes les peces.
― S'ha de fer servir un mínim de tres i un màxim de quatre formes.
― Si s'utilitzen quatre colors, un d'ells ha de ser el blanc. 
― El text s'ha d'ubicar sobre una sola taca de color, en cap cas  

 sobre més d'una. 

1.9. Les formes orgàniques
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1. Pautes generals

accessibilitat 
inclusió
diversitat

accessibilitat 
inclusió
diversitat

accessibilitat 
inclusió
diversitat

accessibilitat 
inclusió
diversitat

1.9.1 Exemples de formes orgàniques
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1. Pautes generals

― S'han de fer servir imatges poètiques per comunicar serveis, 
projectes o activitats concretes. 

― Són imatges que poden incloure un element imaginari o poètic que  
evocarà el servei, el projecte, l'activitat del qual s'informa o els valors  
en què es fonamenten. 

― Se n'elabora una d'específica per cada servei, projecte o activitat  
i és la que s'ha de fer servir en totes les peces.

― Es fan servir tres o quatre colors de la gamma per cada imatge 
poètica. 

― Quan la peça inclogui imatge poètica i formes orgàniques, la gamma  
de colors ha de coincidir-hi.

1.10. Les imatges poètiques
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1. Pautes generals

1.10.1 Exemples d'imatges poètiques
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2. Peces genèriques
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2. Peces genèriques

2.1. Visual web (1920 x 300 px)

accessibilitat 
inclusió
diversitataccessibilitat 

inclusió
diversitat

— Fons de formes orgàniques.

— Inclou l'eslògan.

— Eslògan ubicat en una de les formes de color.

— Color de l'eslògan que compleixi els requisits  
de contrast.

accessibilitat 
inclusió
diversitat
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2. Peces genèriques

accessibilitat 
inclusió
diversitat

2.2. Visual Twitter (1500 x 500 px)
— Fons de formes orgàniques.

— Inclou l'eslògan.

— Eslògan ubicat en una de les formes de color.

— Color de l'eslògan que compleixi els requisits  
de contrast.

accessibilitat 
inclusió
diversitat
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2. Peces genèriques

— Mida: 85 x 200 cm.

— Fons de formes orgàniques. 

— Inclou la signatura (nom i eslògan)  
a la part superior esquerra. 

— La signatura sempre ha d'anar   
en una sola forma de color. 

2.3. Roll-up

325 mm

450 mm

70 mm



Manual d’identitat gràfica IMPD - 2020 25

2. Peces genèriques

— La portada és un fons de formes orgàniques.

— La marca de l’Ajuntament segueix la seva normativa.

— Les pàgines de serveis i/o productes  
han d'incloure la seva imatge poètica identificativa.

— El tancament cal que inclogui el nom i l'eslògan,  
més el web.

— S'ha de fer servir la gamma de colors pròpia.

2.4. Presentacions de Power Point 
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2. Peces genèriques

— Mida oberta: 440 x 315 mm.

— Edició en una sola tinta.

— Al davant inclou el nom i l'eslògan  
amb les proporcions indicades.

— Al darrere inclou l'adreça, el web  
i la signatura.

2.5. Carpeta per a A4 (exterior)

C. Llorem iosum 147
08000 Barcelona
tel. 93 123 123 123
loremipsum@bcn.cat
—
Horari d’atenció presencial:
Dimecres de 10:00 a 14:00 h.
No cal cita prèvia
Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.
—
Transports més propers:
Bus: H10 
Metro: Girona (L4), Verdaguer (L4, L5)

barcelona.cat/accessible

Institut Municipal
de Persones
amb Discapacitat

11 mm

11 mm 19 mm 51 mm 127 mm

Institut Municipal   
de Persones  
amb Discapacitat
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2. Peces genèriques

70 mm

30 mm 144 mm— Inclou una explicació breu  
dels tres valors de l'eslògan segons  
les proporcions indicades.

2.5. Carpeta per a A4 (interior)
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3. Peces de producte
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3. Peces de producte

 Portada
 S'ha d'utilitzar preferiblement fons blanc.

 Nom
 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

 Títol del servei, projecte o activitat

 Subtítol
 Si n'hi ha.

 Imatge poètica
 S'ha de col·locar centrada, sota del títol o subtítol.

 Logotip de l'Ajuntament
 Segons la normativa gràfica vigent.

 Portadella
 Una o dues pales de la peça han de fer servir formes   
 orgàniques.

 Relació de colors 
 La imatge poètica i les formes orgàniques han d'utilitzar  
 la mateixa gamma de colors.

3.1. Pautes generals de les peces de mà

Lorem
ipsum 
estuoras
OfficipsamOvitUlpa volorit quis 
volore intentur, sum voluptat

Institut Municipal   
de Persones  
amb Discapacitat

5

4

1

2

3

6

7

8
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3. Peces de producte

 Nom
 Arial Bold cos/interlínia 12/13 punts.
 Interlletratge òptic -20.
 Preferentment amb blau fosc.

 Títol
 Arial Bold cos/interlínia 39/34 punts.
 Sense tallar les paraules.
 Amb el color més fosc de la gamma cromàtica
 triada i sempre garantint la ràtio mínima de contrast.

 Subtítol
 Arial Bold cos/interlínia 15/18 punts.

 Eslògan
 Arial Bold cos/interlínia 25/27 punts.
 Interlletratge òptic -10.
 Amb el color més fosc de la gamma cromàtica triada.

 Adreça
 Arial Regular cos/interlínia 12/14 punts.
 Guionet a sota.

 Títol horari/transport
 Arial Bold cos/interlínia 12/14 punts.

 Informació concreta
 Arial Regular cos/interlínia 12/14 punts.
 Guionet a sota.

 Web
 Arial Bold cos/interlínia 18/21 punts.

= 10 mm
= 33 mm

X

Y

3.2. Tríptic 100 x 210 mm (exterior)

Lorem
ipsum 
estuoras
OfficipsamOvitUlpa volorit 
volore intentur, sum

Institut Municipal   
de Persones  
amb Discapacitat

C. Llorem iosum 147
08000 Barcelona
tel. 93 123 123 123
loremipsum@bcn.cat
—
Horari d’atenció presencial:
Dimecres de 10:00 a 14:00 h.
No cal cita prèvia
Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.
—
Transports més propers:
Bus: H10 
Metro: Girona (L4), Verdaguer (L4, L5)

barcelona.cat/accessible

1

2

3

4

5

6
7

8

X X

X

X

Y
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3. Peces de producte

3.3. Tríptic 100 x 210 mm (interior)
= 10 mmX Pàgina d'introducció

 Sempre hi ha d'haver una introducció amb un detall  
 de les formes i la seva cromàtica.
 Una de les formes cal que tingui espai suficient  
 per incorporar, si escau, un text introductori. 

 Text d’introducció
 Arial Bold cos/interlínia 24/27 punts.
 Si cal, alguna paraula clau es pot posar amb Bold.
 El text introductori ha d'anar alineat a l'esquerra  
 i s'ha de triar un color que contrasti amb el fons  
 i en consonància amb la cromàtica triada. 

 Títol de text 
 Arial Bold cos/interlínia 19/20 punts.
 Amb el color més fosc de la cromàtica triada.
 Filet d’un punt de l’amplada de la caixa 
 a la part superior.

 Cos de text
 Arial Regular cos/interlínia 12/14 punts.
 Alineat a l'esquerra i sense tallar paraules. 
 Sempre de color negre.

 Destacat
 Arial Bold cos/interlínia 12/14 punts.

 Guionets
 En cas de necessitar fer una llista,  
 s'han de fer servir els guions llargs.

El Servei d’Inclusió 
laboralLaccatur? 
Everes veliam audissi 
ncillecti unt omnitatum 
aut ullaut fugiam quiatib 
usciaturitat hita pro etur 
alique nes quos earum 
dolloreribus exceper 
ionsedis

Què és?
És un servei de l’Institut Municipal  
de Persones amb discapaciotat d’atenció  
al públic, epecialitzat en la inserció laboral  
de persones amb discapacitat al mercat ordinari 
de treball.
L’EAL és una agència de col·locació del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya.
Forma part de la Xarxa per la Inclusió Laboral de 
Barcelona (XIB).
 

Quins serveis ofereix?
Les actuacions que porta a terme aquest 
equip són:

— Informació, valoració i orientació professional.
— Elaboració i aplicació d’itineraris individuals 

de suport i de seguiment de la formació i de la 
inserció laboral.

— Foment, recerca i oferta de recursos formatius
— Foment, recerca i oferta de recursos laborals
— Informació assessorament legal en temes 

laborals.
— Col·laboració amb entitats i institucions.

Qui pot utilitzar  
aquest servei?
Persona
La persona que tingui legalment reconegut un 
grau de discapacitat física, intel·lectual, auditiva, 
visual o per trastorn mental, igual 
o superior al 33%.
— que visqui a Barcelona ciutat.
— que vulgui incorporar-se al mercat  

ordinari de treball.

Empreses
Les empreses que volen contractar treballadors i 
trebalaldores amb discapacitat.

Com treballem?
— Oferim atenció individualitzada, d’orientació i 

suport, tenint en compte les característiques 
de cada persona.

— Motivem a tenir una actitud activa en la 
recerca de feina

— Facilitem recursos per dur a terme aquesta 
recerca de feina amb èxit.

— Informem sobre les ofertes de treball 
adequades a les capacitats individuals.

— Fem el seguiment i el suport en la recerca de 
feina, la formació i el treball.

— Assessorem legalment en qüestions d’àmbit 
laboral.

X
2

6

1

5

3

4

X

X X XX X X
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3. Peces de producte

3.4. Tríptic A5 148 x 210 mm (exterior)
 Nom 

 Arial Bold cos/interlínia 12/13 punts.
 Interlletratge òptic -20.
 Preferentment amb blau fosc.

 Títol 
 Arial Bold cos/interlínia 39/34 punts.
 Sense tallar les paraules.
 Amb el color més fosc de la gamma cromàtica
 triada i sempre garantint la ràtio mínima de contrast.

 Subtítol
 Arial Bold cos/interlínia 15/18 punts.

 Eslògan 
 Arial Bold cos/interlínia 25/27 punts.
 Interlletratge òptic -10.
 Amb el color més fosc de la gamma cromàtica triada.

 Adreça 
 Arial Regular cos/interlínia 12/14 punts.
 Guionet a sota.

 Títol horari/transport  
 Arial Bold cos/interlínia 12/14 punts.

 Informació horari/transport 
 Arial Regular cos/interlínia 12/14 punts.
 Guionet a sota.

 Web 
 Arial Bold cos/interlínia 18/21 punts.

= 10 mm
= 33 mm

X

Y

Equipament base
C. Luz de Casanova 11
tel. 93 256 47 00
eipinb@bcn.cat
—
Horari:
Matins, de dilluns a divendres 
de 09:30 a 14:00 h.
Tardes, dilluns, dimarts i dijous 
de 15:30 a 18:00 h.
Horari d’estiu:
De dilluns a divendres 
de 09:30 a 14:00 h.
—
Transports més propers:
Bus: V29, 60,1 27
Metro: Vila Júlia (L4) i Roquetes (L3)

Antena Zona Nord
(Casal de Barri Torre Baró)
Av. de Escolapi Càncer 5
tel. 93 256 47 00
eipinb@bcn.cat
—
Horari:
Matins, dimecres, dijous i divendres
de 09:30 a 14:00 h.
Tardes, dimecres i dijous 
de 15:00 a 16:30 h.
Horari d’estiu:
Matins, dimecres, dijous i divendres
de 09:30 a 14:00 h. Agost tancat.
Atenció des de l’Equipament Base  
—
Transports més propers:
Bus: D50, 62, 76, 80,81, 83, 96,97, 104
Metro: Torre Baró i Vallbona (L11)
Tren: Torre Baró,  
Renfe (R3, R4 i R5)

Onse Berfer  
enimagnam 
arit, testis 
Mnimol

barcelona.cat/accessible

X

Y

X

X
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3. Peces de producte

3.5. Tríptic A5 148 x 210 mm (interior)
 Columnes de text

 Es poden utilitzar 1 o 2 columnes segons cada cas.
 En tots els casos, s'ha d'evitar tallar les paraules.

 Pàgina d'introducció
 En aquesta pàgina, cal incloure un text introductori   
 del servei o projecte sobre un fons d'un color que    
 destaqui de la resta. 
 S'ha de triar un color de text que contrasti amb  
 el fons i en consonància amb la cromàtica triada.

 Títol de text 
 Arial Bold cos/interlínia 19/20 punts.
 Filet d’un punt de l’amplada de la caixa a la part superior. 
 Pot anar amb blanc segons el fons.

 Text destacat 
 Arial Regular cos/interlínia 14/17 punts.
 Caixa esquerra a bandera, sense tallar paraules. 
 Ha de tenir un filet superior a sobre de cada paràgraf
 Alguna paraula clau pot anar amb Bold.
 Pot anar amb blanc segons el fons.

 Cos de text 
 Arial Regular cos/interlínia 12/14 punts. 
 Alineat a l'esquerra i sense tallar paraules.  
 Sempre de color negre. 
 En el cas que sigui una llista, s'ha de marcar  
 amb guions llargs del color destacat del fullet.

 Subtítol 
 Arial Bold cos/interlínia 19/20 punts.
 Caixa esquerra, a bandera, sense tallar paraules.
 Amb color negre, i ha de portar un filet d'1 punt  
 a la part superior, que ocupi l'amplada de la columna.

= 10 mmX

Què és? Quines són les seves funcions?
— Realitzar el diagnòstic interdisciplinari.
— Realitzar la intervenció terapèutica de tractament necessària  

en cada cas.  
— Oferir orientació, acompanyament i suport a les famílies.  
— Orientar i oferir suport tècnic als professionals de la xarxa 

comunitària.  
— Col·laborar i cooperar amb els altres serveis de la xarxa en 

programes per a la prevenció i detecció precoç dels trastorns del 
desenvolupament i les situacions de risc en la població infantil fins 
als 6 anys.

Com accedir al servei?
— Per iniciativa de la família (sol·licitant hora personalment o per 

telèfon). 
— Per derivació de professionals dels àmbits sanitari, educatiu, social  

o altres camps

Centre de 
desenvolupament infantil i 
atenció precoç que forma 
part de la xarxa pública de 
Catalunya.

És un servei especialitzat 
d’atenció als infants d’entre  
0 i 6 anys que presenten 
una alteració en el 
desenvolupament, o que 
tenen risc de patir-la, 
i d’atenció a les seves 
famílies i al seu entorn 
significatiu. 

Està gestionat per l’Institut 
Municipal de Persones  
amb Discapacitat (IMPD)  
de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Compta amb un equip  
de professionals 
especialistes en infància 
que presta el servei 
d’atenció precoç  
en dos centres: 
Equipament Base  
i Antena Zona Nord. 
 

L’equip interdisciplinari  
el conformen professionals  
de diverses disciplines:  
psicologia, neuropediatria, 
logopèdia, fisioteràpia, 
treball social  
i psicomotricitat Quin és l’objectiu?

Promoure la salut en la primera infància, prevenir els trastorns del 
desenvolupament infantil i proporcionar tractament quan és necessari.

Com treballem?

1. Treball coordinat amb diferents àmbits

2. Identificació de necessitats
Identificació de les necessitats del nen, de la seva família i del seu 
entorn significatiu.

3. Intervencions terapèutiques
Oferiment del tractament interdisciplinari més apropiat en cada situació. 
El CDIAP-EIPI Nou Barris ofereix un ventall variat d’intervencions 
terapèutiques en funció de les necessitats destacades. Aquestes són 
algunes de les intervencions realitzades:

Àmbit sanitari
Equips de pediatria d’atenció 
primària i dels hospitals infantils  
i altres serveis.

Àmbit escolar
Educació infantil 0-3 i 3-6 anys

Àmbit social
Centres de serveis socials 
i altres.

Àmbit de l’educació no formal 
Ludoteques, centre recreatius  
i altres.

Infants
— Tractament individual
— Tractament grupal
— Controls d’evolució

Famílies
— Entrevistes terapèutiques
— Tractament grupal
— Xerrades i tallers

Infants i famílies
— Tractament conjunt 

infant-família

Entorn significatiu infants  
i famílies
— Prevenció primària i detecció 

precoç
— Assessorament a professionals  

i serveis

Exemple a dues columnes Exemple a una columna Exemple a una i dues columnes

54

1 1 1

2
3

X

X

X

X
XX XX X

6
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3. Peces de producte

3.6. Flyer 100 x 200 mm
 Nom

 Arial Bold cos/interlínia 12/13 punts.
 Interlletratge òptic -20.

 Títol
 Arial Bold cos/interlínia 39/34 punts.
 Sense tallar les paraules.
 Amb el color més fosc de la gamma cromàtica
 triada i sempre garantint la ràtio mínima de contrast.

 Subtítol
 Arial Bold cos/interlínia 15/18 punts.

 Eslògan
 Arial Bold cos/interlínia 25/27 punts.
 Interlletratge òptic -10.
 Amb el color més fosc de la cromàtica triada.

 Títol de text 
 Arial Bold cos/interlínia 19/20 punts.
 Filet d’un punt de l’amplada de la caixa a la part superior.
 Pot anar amb blanc segons el fons.

 Cos de text 
 Arial Regular cos/interlínia 12/14 punts.
 Alineat a l'esquerra i sense tallar paraules. 
 Sempre de color negre.
 En el cas que sigui una llista, s'ha de marcar amb guions   
 llargs del color destacat del fullet. 

 Web
 Arial Bold cos/interlínia 18/21 punts.

= 10 mm
= 33 mm

X

Y

Lorem
ipsum
OfficipsamOvitUlpa volorit quis 
volore intentur, sum voluptat

Institut Municipal   
de Persones  
amb Discapacitat

1

2

3

X

X

Davant   Darrere

barcelona.cat/accessible

4

7

X

X

Y

Lorem ipsum
És un servei de l’Institut Municipal  
de Persones amb discapaciotat d’atenció  
al públic, epecialitzat en la inserció laboral  
de persones amb discapacitat al mercat ordinari 
de treball.
 

Lorem ipsum est dos
Les actuacions que porta a terme aquest 
equip són:

— Informació, valoració i orientació professional.
— Elaboració i aplicació d’itineraris individuals 

de suport i de seguiment de la formació i de la 
inserció laboral.

— Foment, recerca i oferta de recursos formatius
— Foment, recerca i oferta de recursos laborals
— Informació assessorament legal en temes 

laborals.
— Col·laboració amb entitats i institucions.

5

6
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4. Exemples reals
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4. Exemples reals

4.1. Llibreta
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4. Exemples reals

4.2. Bossa



L’Ajuntament de Barcelona sotasigna tot el que editi  
l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Tots els ítems que apareixen en el manual s'han  
desenvolupat en harmonia amb el Programa d'identitat  
visual de l'Ajuntament de Barcelona.  
És responsabilitat de la persona que faci els dissenys fer-ne  
un bon ús i estar al corrent de qualsevol canvi que pugui alterar  
el que s'indica en aquest manual en referència als signes  
i les proporcions de l’Ajuntament.

Per a qualsevol consulta dels manuals de l’Ajuntament:  
http://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/
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