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Índex 2

L’objectiu d’aquest manual, 
dedicat a la creació i l’aplicació 
de la identitat visual en les 
publicacions internes, és aclarir-
ne l’ús i la interpretació de manera 
senzilla, directa i detallada.
 Amb la idea de facilitar-ne la 
creació i l’adaptació de manera 
comprensible, s’han generat 
diversos documents originals 
amb els diferents casos que es 
preveuen en aquest manual.
 Per a qualsevol informació o 
consulta sobre el contingut i l’ús 
d’aquest capítol, podeu consultar 
l’enllaç següent:
ajuntament.barcelona.cat/
normativagrafica/CAPITOLS/
CAP6.pdf, o escriure a: 
identitat_grafica@bcn.cat
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1 Consell d’edicions i publicacions 4

El Consell d’Edicions i Publicacions és l’òrgan encarregat d’establir la política 
de publicacions municipals i el referent polític i de decisió pel que fa a les pro-
postes de publicacions dels diferents estaments, direccions, institucions i em-
preses municipals. Aprova les noves propostes i estableix un pla anual per a tot 
l’Ajuntament. Així mateix, també vetlla per la qualitat i la difusió de tota la pro-
ducció editorial municipal.
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2.1 Col·leccions i formats

Les diferents col·leccions 
municipals s’organitzen a partir 
de deu formats, adaptats a les 
diferents necessitats editorials 
de l’Ajuntament, als continguts i 
als destinataris a qui va dirigida la 
publicació.
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Tipus

Gent de Barcelona

Barcelona Ecologia

Barcelona Present i Futur

Barcelona Arquitectura i Urbanisme

Característiques

Barcelonines i barcelonins o persones molt 
relacionades amb la ciutat, inclou tant els grans 
protagonistes com la gent comuna.

Tots els aspectes relacionats amb el medi ambient 
urbà, la sostenibilitat, la natura urbana i l’emergència 
del canvi climàtic.

Abordar els aspectes econòmics, científics, 
digitals i socials, tant històrics com contemporanis, 
que expliquin el model de ciutat i la seva àrea 
metropolitana, així com la perspectiva de futur que 
dibuixen.

Per mostrar les línies i el model urbanístic de la 
ciutat i prioritzar el coneixement de la ciutadania 
dels projectes i personatges singulars relacionats 
amb l’arquitectura i l’urbanisme de la ciutat.

Format

15 x 21 cm
16 x 24 cm

21,5 x 25,5 cm 
21 x 29,7 cm (DIN A4) 

16 x 24 cm
21,5 x 25,5 cm

16 x 24 cm 
21 x 29,7 cm (DIN A4) 

Barcelona Ciutat i Barris La història, la memòria i la cultura de la ciutat 
i dels seus barris. La divulgació del passat i el 
present del teixit associatiu, entitats i moviments 
socials que han deixat petjada a la ciutat i els seus 
barris.

15 x 21 cm per a llibres de text
16 x 24 cm per a llibres de text amb fotografies
21 x 21 cm per a llibres d’entitats i de barris
21,5 x 25,5 cm per a llibres amb molts gràfics
24 x 27 cm per a llibres que requereixin mapes
i molts gràfics (casos excepcionals)

Barcelona Literària Els vincles de Barcelona amb el seu patrimoni literari 
i la representació literària de la ciutat.

15 x 21 cm

Barcelona en Vinyetes Introduir el gènere de la novel·la gràfica i el còmic per 
explicar històries de la ciutat i de la seva ciutadania.

16 x 23 cm

Barcelona Beceroles Acostar la ciutat als públics infantil i juvenil amb 
publicacions atractives tan gràficament com 
narrativament.

Formats variats

Darrere la Càmera Llibres de fotografia de la ciutat, antigues i noves. 
Per destacar la transformació de la ciutat i la tradició 
de fotògrafes i fotògrafs.

Formats variats

Arts a la Ciutat Catàlegs i edicions de museus i centres d’art, i llibres 
vinculats amb les diferents arts que es relacionen 
amb la ciutat.

Formats variats

2 Llibres
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Format 1

Format 2

Format 3

Format 4

Format 5

Format 6

Format 6

Format 7

15 x 21 cm tancat
30 x 21 cm obert

16 x 24 cm tancat
32 x 24 cm obert

16 x 23 cm tancat
32 x 23 cm obert

21 x 21 cm tancat
42 x 21 cm obert

21,5 x 25,5 cm tancat
43 x 25,5 cm obert

21 x 29,7 cm tancat
42 x 29,7 cm obert 

21 x 29,7 cm tancat
42 x 29,7 cm obert 

24 x 27 cm tancat
48 x 27 cm obert

Llibre de format petit per als llibres que bàsicament 
tenen text. Acabat en rústica (tapa tova).

Llibre que permet combinar el text amb imatges, 
amb un concepte d’àlbum. Acabat en rústica (tapa 
tova) o en cartoné (tapa dura).

Llibre de còmic i novel·la gràfica. Acabat en rústica 
(tapa tova), amb solapes o sense, o en cartoné (tapa 
dura).

Llibre de format quadrat on conviuen les imatges i el 
text de manera equilibrada. Acabat en rústica (tapa 
tova), amb solapes o sense.

Llibre de format gran, alhora àgil i pràctic, permet 
l’equilibri de text i il·lustració de mida gran. Acabat en 
rústica (tapa tova) o en cartoné (tapa dura).

Llibre de format DIN A4 on es combinen imatges de 
gran format i text. Acabat en rústica (tapa tova) o en 
cartoné (tapa dura).

Llibre de format DIN A4 on es combinen imatges de 
gran format i text. Acabat en rústica (tapa tova) o en 
cartoné (tapa dura).

Llibre de gran format per a la reproducció d’imatges 
de gran mida i detall (mapes, quadres, etc.) que 
conviuen amb text. Acabat en cartoné (tapa dura).

2.1 Resum de formats

Les diferents col·leccions 
municipals s’organitzen a partir 
de nou formats, adaptats a les 
diferents necessitats editorials 
de l’Ajuntament, als continguts i 
als destinataris a qui va dirigida la 
publicació.

2 Llibres



2.2 Signatura corporativa

2 Llibres 8

Coberta

Contingut obligatori

Títol i autor/a

Característiques gràfiques

Disseny lliure. En el cas de ser una coedició, si 
l’editorial utilitza la seva signatura gràfica, cal que la 
signatura institucional acompanyi la de l’editorial en 
igualtat de condicions.

Llom Títol de la publicació

Símbol de la marca

Disseny lliure

Contracoberta Signatura institucional

Codi de barres El codi de barres es fa d’acord amb l’ISBN. El número 
d’ISBN el proporciona la Direcció de Serveis Editorials 
a l’adreça electrònica barcelonallibres@bcn.cat

2.3 Crèdits

A totes les publicacions 
municipals ha de constar-hi una 
pàgina de crèdits. En els crèdits de 
les publicacions hi ha de figurar el 
següent:

NORMES GENERALS:

Drets de propietat intel·lectual
Tot llibre ha de fer constar, de manera clara, els drets de propietat intel·lectual 
—©— de l’edició, que ha de ser de l’Ajuntament de Barcelona; el dret de la pro-
pietat intel·lectual de l’autor/a o autors/ores, del traductor o traductora (quan hi 
hagi intervingut), com també el de la propietat de les imatges que figuren en la 
publicació.

Número d’ISBN
L’editor, l’Ajuntament de Barcelona, té un número d’ISBN propi, gestiona el núme-
ro que correspon a cada títol. I d’aquest número s’elabora el codi de barres de la 
contracoberta. (Quan es tracta d’una coedició, s’ha de demanar un ISBN propi de 
l’Ajuntament de Barcelona.) Les publicacions en digital també hauran de portar el 
seu propi ISBN, encara que siguin edicions gratuïtes. La tramitació de l’ISBN es fa 
des de la Direcció de Serveis Editorials a l’adreça electrònica barcelonallibres@
bcn.cat

Dipòsit legal
Tota publicació ha de disposar, a més, d’un número de dipòsit legal. Aquest nú-
mero el sol·licita l’editor o editora. El número s’ha de sol·licitar a la Direcció de 
Serveis Editorials: barcelonallibres@bcn.cat 

Altres
Es recomanable que els crèdits acabin amb l’adreça web barcelona.cat/barcelo-
nallibres de l’Ajuntament de Barcelona, on hi ha el catàleg de totes les publica-
cions municipals. S’hi poden afegir després els webs de cada organisme o àrea 
municipal implicats en el llibre. També es recomana que consti si el llibre és im-
près en paper ecològic o paper reciclat.

Llicència CC
En virtut de la Circular relativa a les pautes d’actuació en relació amb el funcio-
nament del repositori obert de la documentació de l’Ajuntament de Barcelona 
(BCNROC) publicada al BOP del 29 d’abril de 2015, l’Ajuntament posa a disposició 
del públic la documentació, mitjançant el repositori BCNROC, perquè siguin com-
partits lliurement i reutilitzats per tothom amb la llicència Creative Commons 
més àmplia possible per cada cas, que com a norma general serà la CC-BY (Re-
coneixement). Quan les publicacions de divulgació gaudeixin de la possibilitat de 
tenir aquesta llicència s’haurà de recollir en els crèdits. Serà obligat que les por-
tin totes aquelles publicacions municipals gratuïtes que s’editin en format digital.

Drets d’imatges
(Quan no s’hagin localitzat els drets de les imatges, s’ha d’incloure aquest text.)
S’han fet totes les gestions possibles per identificar els propietaris o propietàries 
dels drets de les fotografies. Qualsevol error o omissió s’haurà de notificar per 
escrit a l’editor o editora i es corregirà en edicions posteriors.

Portadella Títol, autor/a i signatura institucional centrar al peu
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2.3 Crèdits

Els crèdits s’estructuren i jerar-
quitzen en dos blocs o columnes 
d’informació: els crèdits institucio-
nals i els crèdits propis de la publi-
cació. A continuació, es mostren 
alguns exemples.

CRÈDITS DE PUBLICACIÓ

S’hauran d’incloure els autors o autores dels textos, 
fotografies, il·lustracions i altres que ho requereixin 
en l’autoria del llibre.

Correcció: 
Camp per emplenar.
(És recomanable posar sempre el nom de la persona 
encarregada més enllà de si forma part d’una em-
presa de correcció o serveis lingüístics.)

Traducció: 
Camp per emplenar.
(Quan sigui necessari i és obligatori posar el nom de 
la persona responsable de la traducció, ja que supo-
sa una creació i va acompanyada dels drets de propi-
etat intel·lectual.)

Coordinació editorial: 
Camp per emplenar.

Disseny:
Camp per emplenar.
(S’hi poden incorporar altres tasques designades als 
llibres en cada cas, així com els agraïments.)

Impressió:
Camp per emplenar.

Barcelona, any d’edició 

© de l’edició: Ajuntament de Barcelona
© dels textos: Camp per emplenar.
© de les imatges: Camp per emplenar.
© de les il·lustracions: Camp per emplenar.
© de la traducció: Camp per emplenar.
(I tota la resta d’altres elements que tinguin drets 
d’autoria.)

Imatge de la coberta:
Camp per emplenar quan sigui necessari; cal referen-
ciar-hi autor/a, procedència i descripció.

ISBN: Camp per emplenar.
D.L. Camp per emplenar.

Imprès en paper ecològic (quan sigui necessari).

CRÈDITS INSTITUCIONALS

Edita:
Ajuntament de Barcelona. 
(Cal afegir l’organisme o ens municipal en els casos 
necessaris.)

Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
(Òrgan que dirigeix la política institucional de 
publicacions.)
Camp per emplenar.

Director/a de Comunicació:
Camp per emplenar.

Director/a de Serveis Editorials:
Camp per emplenar.

(Aquests són obligatoris en totes les publicacions 
municipals.)

En els llibres publicats o produïts des de la Direcció 
de Serveis Editorials:

Edició:
Camp per emplenar.

Producció:
Camp per emplenar.

Distribució: 
Camp per emplenar.

Direcció de Serveis Editorials
Passeig de la Zona Franca, 66
08038 Barcelona  
Tel. 934 023 131   
barcelona.cat/barcelonallibres

Col·lecció:
(Cal afegir una de les col·leccions recollides en el punt 
2.1 “Col·leccions i formats”.)

CRÈDITS EN LES COEDICIONS

En les coedicions s’hauran de recollir els crèdits insti-
tucionals següents:

Edita:  
Ajuntament de Barcelona.
(Cal afegir l’organisme o ens municipal en els casos 
necessaris.) Conjuntament amb l’editorial.

Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
(Òrgan que dirigeix la política institucional de 
publicacions.)
Camp per emplenar.

Director/a de Comunicació:
Camp per emplenar.

Director/a de Serveis Editorials:
Camp per emplenar.

Direcció de Serveis Editorials
Passeig de la Zona Franca, 66
08038 Barcelona  
Tel. 934 023 131   
barcelona.cat/barcelonallibres

Col·lecció:
(Cal afegir una de les col·leccions recollides en el punt 
2.1 “Col·leccions i formats”.)

S’haurà d’incorporar l’ISBN de l’Ajuntament (que 
apareixerà en el codi de barres dels exemplars que 
es quedi l’Ajuntament i en la pàgina de crèdits de tots 
els exemplars conjuntament amb el de l’editorial).
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3.1 Coberta

El disseny de la coberta serà lliure 
i, per tant, l’ús de la signatura 
institucional no serà obligatori, 
tret que en la portada aparegui el 
logotip d’algun coeditor/a.
 En aquest cas, el logotip de 
l’Ajuntament s’haurà de reproduir 
tal com es mostra en la pàgina 18.

11

Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%
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3.2 Llom

L’Ajuntament signarà al llom de 
les publicacions amb l’escut de 
la ciutat. Al llom també hi ha de 
constar el títol de la publicació de 
manera que es pugui llegir de baix 
a dalt, a partir de l’escut.
 El símbol s’utilitzarà en 
positiu (negre) o en negatiu (blanc) 
depenent del color de fons i, si 
és possible, s’ha de mantenir la 
mateixa grandària d’escut que hi 
ha a la coberta.
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Color negre
Altura preferible de 10,77 mm
Altura mínima recomanada de 6 mm

Color negre
Cos de lletra mínim recomanat 12 p.

Àrea de protecció

7 mm
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Llom

Notes: 
• Exemple de format Din-a4 
   escalat al 80%
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3.3 Contracoberta

A la contracoberta també hi ha de 
figurar la signatura institucional 
de l’Ajuntament de Barcelona 
alineada al centre, en color negre,
i a un ample de 40 mm.
 És necessari respectar una 
àrea de protecció de la marca al 
voltant d’aquesta de 7 mm per 
cadascun dels seus costats.
 Es recomana que darrere 
d’aquesta no s’hi inclogui cap 
element gràfic que pogués 
comprometre la llegibilitat o 
competir visualment amb aquesta.
 D’altra banda, sí que es permet 
l’extensió dels fons de color, 
textures o il·lustracions sempre 
que no entrin en conflicte amb les 
especificacions establertes en el 
capítol 1 de la Normativa Gràfica 
de l’Ajuntament de Barcelona:
https://www.ajuntament.
barcelona.cat/normativagrafica/
Capitols/Cap1.pdf
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Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%

Centre de la contracoberta Llom

Color negre
Amplada fixa de 40 mm
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Àrea de protecció

7 mm

Cal incloure el codi de 
barres en totes les pu-
blicacions que es posen 
a la venda.
 En la mesura que es 
pugui, s’ha d’intentar 
que el codi de barres no 
sigui notablement supe-
rior quant a taca gràfica 
respecte al logotip de 
l’Ajuntament.
 Se’n recomana l’ús 
en format vertical per 
evitar que competeixi 
amb la marca de l’Ajun-
tament.

3  Signatura gràfica en llibres municipals



3.3 Contracoberta amb
 marca de producte
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Centre de la contracoberta Llom

Color negre
Amplada fixa de 40 mm
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Àrea de protecció

7 mm

Espai destinat a la col-
locació de les possibles 
marques de producte. 
L’amplada d’aquests 
mai podrà excedir els 
40 mm d’ample per a 
logotips amb format 
horitzontal i els 10 mm 
d’altura per a logotips 
amb format vertical o 
quadrat.

Cal incloure el codi de 
barres en totes les pu-
blicacions que es posen 
a la venda.
 En la mesura que es 
pugui, s’ha d’intentar 
que el codi de barres no 
sigui notablement supe-
rior quant a taca gràfica 
respecte al logotip de 
l’Ajuntament.
 Se’n recomana l’ús 
en format vertical per 
evitar que competeixi 
amb la marca de l’Ajun-
tament.

3  Signatura gràfica en llibres municipals

Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%
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3.3 Contracoberta amb
 marca de producte

Exemple

3  Signatura gràfica en llibres municipals

Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%
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3.4 Portadella

El disseny de la portadella serà 
lliure, però hi ha d’aparèixer el títol, 
l’autor/a i la signatura institucional 
tal com s’especifica a continuació:

Àrea de protecció de la marca 
de l’Ajuntament

7 mm

Centre de la portadella

Color negre
Amplada fixa de 40 mm

Disseny lliure

3  Signatura gràfica en llibres municipals

Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%
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4 Signatura gràfica en llibres
 en coedició
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4.1 Coberta

El disseny de la coberta serà lliure 
i, per tant, l’ús de la signatura 
institucional no serà obligatori, 
tret que en la portada aparegui el 
logotip d’algun coeditor/a.

184 Signatura gràfica en llibres en coedició

7 mm

Centre de la coberta

Color negre
Amplada fixa de 40 mm

Espai destinat a la col·loca-
ció del logotip del coeditor/a. 
L’amplada d’aquest mai po-
drà excedir els 40 mm d’am-
ple per a logotips amb format 
horitzontal i els 10 mm d’altu-
ra per a logotips amb format 
vertical o quadrat.

Àrea de protecció 
de les marques

Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%



4.2 Llom

L’Ajuntament signarà en el llom de 
les publicacions amb l’escut de la 
ciutat que anirà acompanyat del 
logotip del coeditor/a a sobre. Al 
llom també hi ha de constar el títol 
de la publicació de manera que 
es pugui llegir de baix cap a dalt, a 
partir dels logotips.
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Color negre
Altura preferible de 10,77 mm
Altura mínima recomanada de 6 mm

Color negre
Cos de lletra mínim recomanat 12 p.

7 mm7mm

Centre de la cobertaLlom

Color negre
Amplada fixa de 40 mm

Espai destinat a la col·loca-
ció del logotip del coeditor/a. 
L’amplada d’aquest mai po-
drà excedir els 40 mm d’am-
ple per a logotips amb format 
horitzontal i els 10 mm d’altu-
ra per a logotips amb format 
vertical o quadrat.

Àrea de protecció 
de les marques

Es
pa

i d
es

tin
at

 a
l t

íto
l d

e 
la

 p
ub

lic
ac

ió

4 Signatura gràfica en llibres en coedició

Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%



4.2 Llom

Exemple
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4 Signatura gràfica en llibres en coedició

Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%



4.3 Contracoberta

A la contracoberta també hi ha de 
figurar la signatura institucional 
de l’Ajuntament de Barcelona 
acompanyada del logotip del 
coeditor/a a la mateixa línia, 
centrats.
 La signatura institucional 
de l’Ajuntament sempre serà 
present en la contracoberta i els 
logotips dels possibles coeditors 
s’han d’inserir, en la mesura que 
es pugui, de manera no superior 
quant a taca gràfica respecte al 
logotip de l’Ajuntament tant en la 
contracoberta com en el llom.
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Centre de la contracoberta Llom
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7 mm

Cal incloure el codi de 
barres en totes les pu-
blicacions que es posen 
a la venda.
 En la mesura que es 
pugui, s’ha d’intentar 
que el codi de barres no 
sigui notablement supe-
rior quant a taca gràfica 
respecte al logotip de 
l’Ajuntament.
 Se’n recomana l’ús 
en format vertical per 
evitar que competeixi 
amb la marca de l’Ajun-
tament.

Color negre
Amplada fixa de 40 mm

Espai destinat a la col·loca-
ció del logotip del coeditor/a. 
L’amplada d’aquest mai po-
drà excedir els 40 mm d’am-
ple per a logotips amb format 
horitzontal i els 10 mm d’altu-
ra per a logotips amb format 
vertical o quadrat.

Àrea de protecció 
de les marques

4 Signatura gràfica en llibres en coedició

Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%
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4.4 Coedicions

Exemple
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4 Signatura gràfica en llibres en coedició

Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 60%
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Centre de la contracoberta Llom

Espai destinat a la col-
locació de les possibles 
marques de producte. 
L’amplada d’aquests 
mai podrà excedir els 
40 mm d’ample per a 
logotips amb format 
horitzontal i els 10 mm 
d’altura per a logotips 
amb format vertical o 
quadrat.
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e 
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lic
ac

ió

4.4 Coedicions amb marca
 de producte

Espai destinat a la col·lo-
cació del logotip del coedi-
tor/a. L’amplada d’aquest 
mai podrà excedir els 40 
mm d’ample per a logotips 
amb format horitzontal i 
els 10 mm d’altura per a 
logotips amb format verti-
cal o quadrat.

Cal incloure el codi de 
barres en totes les pu-
blicacions que es posen 
a la venda.
 En la mesura que es 
pugui, s’ha d’intentar 
que el codi de barres no 
sigui notablement supe-
rior quant a taca gràfica 
respecte al logotip de 
l’Ajuntament.
 Se’n recomana l’ús 
en format vertical per 
evitar que competeixi 
amb la marca de l’Ajun-
tament.

7 mm

Color negre
Amplada fixa de 40 mm

Àrea de protecció 
de les marques

4 Signatura gràfica en llibres en coedició

Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%
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4.4 Coedicions amb marca
 de producte

Exemple
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4 Signatura gràfica en llibres en coedició

Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%
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Notes: 
•  Exemple de format DIN A4 

escalat al 80%

4.5 Portadella

El disseny de la portadella serà 
lliure, però hi ha d’aparèixer el títol, 
l’autor/a i la signatura institucional 
tal com s’especifica a continuació:

7 mm

Color negre
Amplada fixa de 40 mm

Espai destinat a la col·loca-
ció del logotip del coeditor/a. 
L’amplada d’aquest mai po-
drà excedir els 40 mm d’am-
ple per a logotips amb format 
horitzontal i els 10 mm d’altu-
ra per a logotips amb format 
vertical o quadrat.

Disseny lliure

Centre de la portadella

Àrea de protecció 
de les marques

4 Signatura gràfica en llibres en coedició



Nota: Aquest manual és susceptible de possibles  modificacions i/o supressions

5 Annex:
  Recomanacions per a una 

normativa gràfica accessible
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Nota: Aquest manual és susceptible de modificacions o supressions.

6 Manual d’identitat gràfica municipal
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Les fonts més adients són les següents: Verdana, Arial, Helvetica o Universal.
La mida recomanable és l’equivalent al cos de lletra Arial 12 punts. En determinats casos es pot 
admetre reduir una mica el cos, però mai per sota de l’equivalent a un cos Arial 10.

Les frases senceres en majúscules, cursives o negreta dificulten la lectura, i per tant, es recomana
evitar-ne l'ús.

Hi ha persones que tenen dificultats per percebre els colors i els contrastos. Així, per exemple, un fons 
gris clar amb lletres blanques pot ser molt difícil de llegir.
Exemples de colors ben contrastats són:

Adaptació d’un text perquè sigui més fàcil de llegir i de comprendre, adreçat a tothom i en especial a 
les persones amb dificultats lectores com persones immigrades, amb analfabetisme funcional, sordesa, 
afàsia, dislèxia, autisme, discapacitat intel.lectual, etc.

Es recomana la utilització d'una eina molt senzilla per analitzar el contrast entre el text i el fons per 
garantir que compleix el grau de contrast idoni: analitzador de contrast de color, accessible a: https://
webaim.org/resources/contrastchecker/

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 
més accessible un text amb alineació a l’esquerra que amb alineació justificada. A l'hora de tallar les 
frases a final de línia, cal evitar que quedin preposicions, conjuncions, articles o pronoms al final.

El text en columnes és més difícil de llegir.

El paper mat és el que facilita més la llegibilitat perquè evita els reflexos del paper brillant.

per a aquests col·lectiusdisposa d'adaptacions

Recomanacions sobre productes gràfics, senyalística, productes digitals
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Llengua 
de signes

Subtitulació

Elements en braille

Accessible per a persones
amb discapacitat auditiva 
(genèric)

Guia d’exposicions en 
lectura fàcil 

Bucle
magnètic

bucle
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Les persones cegues utilitzen lectors automàtics de pantalla, com per exemple el programa JAWS, 
que els permet escoltar el text. Perquè el lector pugui llegir correctament el contingut, és fonamental 
que el PDF, el document Word o la presentació en PowerPoint s'hagin creat tenint en compte una sèrie 
d’especificacions que s'ofereixen en diverses guies elaborades des del Departament d'Internet, en què 
s’explica el procediment per a l’elaboració de documents Word, PDF i PowerPoint accessibles.

Annex: Recomanacions per a una normativa gràfica accessible

Accessibilitat als documents en formats PDF, Word i PowerPoint



Per a qualsevol informació o consulta 
sobre el contingut i l’ús d’aquest 
capítol, podeu consultar l’enllaç 
següent: ajuntament.barcelona.cat/
normativagrafica


