
ASPACET
Centre Especial de Treball

Serveis integrals
responsables



Mesures alternatives
LISMI - CET

Davant la impossibilitat d’algunes empreses de 
contractar persones amb discapacitat, la llei preveu 
algunes mesures alternatives:

La llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI) 
estableix amb caràcter obligatori la reserva d’un 2% 
de llocs de treball per a persones amb discapacitat 
en empreses de 50 treballadors o més.

Contractació del serveis a Centres Especials de Treball

Constitució d’un enclavament laboral: un contracte 
entre l’empresa i el CET per realitzar obres i serveis, 
en el que un grup de treballadors del CET es  
desplaçarà temporalment a l’empresa ordinària.

Donacions o accions de patrocini.

Què oferim.
Qualitat de servei.

• Equip estable:

- Personal professional productiu del CET.
- Coordinadora i supervisora de les àrees  

de treball.

• Personal amb formació específica.

• Mitjans tecnològics adaptats a les 
  necessitats de cada client.



Impressió
Digital
Copisteria i impressió
Disposem de l’última tecnologia en copisteria, permetent 
oferir una excel·lent qualitat d’impressió i d’imatge: 

Ricoh MT C6502. 

Mida de documents fins a SRA3+ (46 x 32cm) 
de 70 grams fins a 300 grams de gruix.

Disposem de hadware i software adient per a tasques 
d’edició de imatge i disseny:

- PC i Mac
- Adobe Indesign CS6 (maquetació editorial)
- Adobe Ilustrator CS6 (il·lustració)
- Adobe Photosohp CS6 (retoc d’imatge)
- Pack office

Copisteria  
i Reprografia
• Producció de díptics, tríptics i flyers
• Producció de revistes
• Fotocòpies b/n i color
• Enquadernacions de diferents tipus
• Targetes de presentació
• Etiquetatge
• Guillotinats
• Ampliació i reducció de Fotocòpies.
• Plastificació
• Gravació de CD’s / DVD’s / Altres suports
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Digitalització
Possibilitats tècniques de digitalització de tot 
tipus de documents.



Destrucció  
 de documents

Disposem d’una destructora IDEAL 4005.

Establim mesures de seguretat:

· Destructora en microtall de mida 4,40 mm. Nivell de 
seguretat 4. Dades especialment sensibles i informació 
confidencial segons norma DIN 66399

· Carret d’alumini amb clau per custodiar documentació 
fins a la seva destrucció

· Emetem certificat de destrucció.

Destrucció confidencial

Guillotinat
Copisteria i reprografia

Disposem d’una guillotina elèctrica. IDEAL 5255. 

· Guillotinat de documents de diferent gruix.

· Talla piles de paper.

· Automatizació de tall

· Mides:
 - DIN 3  - DIN4
 - SRA3  - DIN5
 - SRA3+ - Altres

  · Diferents materials
   - Paper
   - Cartulines
   - Paper reciclat



• Introducció d’ítems 
d’enquestes.

• Recerca d’informació.
Resposta a les necessitats  

del client. 
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• Recepció i emissió  
de trucades

• Gestió d’inscripcions a 
jornades i congressos
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Nom:

Edat: Data:

Població:

Direcció:

Telf:

Altres....

• Gestió dels enviaments
• Creació, gravació  

i actualització de bases  
de dades 

Serveis  
de secretaria
Secretaria tècnica

Mailings i 
manipulats
Secretaria tècnica 

• Mailings manuals:
   Etiquetatge de sobres, plegat i ensobrat personalitzat.

• Manipulació/Preparació de carpetes de Jornades.

• Manipulació d’articles de promoció d’empresa.

• Recollida i lliurament de material.



Coneixent les necessitats del client, busquem solucions 
de forma creativa i actual per tal de desenvolupar un re-
sultat excel·lent. 

· Disseny d’identitat corporativa (documents, pla de 
marca, redisseny, naming, imagotip, logotip.)

· Disseny de papereria (targetes de visita, paper  
de carta, sobre.) 

· Disseny de publicitat (flyers, pòsters, cartells,  
calendaris.)

· Disseny editorial (memòries anuals, llibres,  
cobertes, gestió de producció, revistes.)

· Disseny de senyalització i d’infografies, retoc  
fotogràfic.

· Disseny web

Els nostres serveis de disseny són:

Estudi
de disseny Alguns  

dissenys
i productes
gràfics.



Clients
d’ASPACET
Qualitat de servei.

• Consorci de Serveis Socials de Barcelona

• Institut Municipal de Persones amb 

 Discapacitat Barcelona

• Agència Catalana de Consum

• Consorci de Turisme de Barcelona

• Finques Feliu

• Escola Infantil Peggy

• Òmnium Cultural

• Prodex S.L 

• La Capsa de Colors 

• Intermón Oxfam

• Laboratorios Gebro Pharma

• Comkedem

• Particulars



“La recompensa del 
trabajo bien hecho

es la oportunidad de 
hacer más trabajo

bien hecho”

ASPACET
Centre Especial de Treball

Jonas Edward Salk

Dissenyat i produït per ASPACET


