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JERARQUIES LLOCS WEB DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Llocs webs vinculats al
domini diba.cat no orgànics
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o producte transversals
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vinculats a domini diba.cat
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Landing de difusió
associada a una campanya
amb mitjans

Llocs web
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domini diba
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subdomini

Lloc web
projectes
transversals

Lloc web
productes
transversals

Llocs webs
amb domini propi

Organismes
autònoms

Llocs web
singulars

JERARQUIES LLOCS WEB DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Llocs web orgànics
vinculats a domini diba.cat

Llocs webs vinculats al domini diba.cat
no orgànics amb categoria de projecte
o producte transversals
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PREMSA I COMUNICACIÓ

TEMES

MUNICIPIS

SEU ELECTRÒNICA

TRANSPARÈNCIA

Llocs webs vinculats a
campanyes de comunicació
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PREMSA I COMUNICACIÓ

TEMES

MUNICIPIS

SEU ELECTRÒNICA

Llocs webs
amb domini propi

TRANSPARÈNCIA

Eduació > Tornem a l’escola

Inicio

Materials de campanya per als municipis

Teléfono de atención
Mantenimiento, seguridad,
limpieza y desinfección
Uso de espacios municipales y
comunitarios en horario lectivo
Organización de actividades
extraescolares

Home Diba

¿QUÉ ES
NEXT GENERATION EU?

Absentismo y acompañamiento

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA
NEXT DIBA?

a las familias
Formulario de consulta

Tornem a l’escola!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam laoreet faucibus justo, ut consectetur nisl
posuere at. Aliquam vestibulum feugiat felis, a lobortis nisl semper vel. Donec congue sollicitudin
convallis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Praesent venenatis, lorem sit amet condimentum vestibulum, tellus ex congue leo, non aliquam lacus
lacus ut diam. Proin mauris nisl, blandit non hendrerit sit amet, luctus eget lectus.
Praesent tempor, sapien eget rhoncus fermentum, eros mi ornare dui, et pulvinar purus nibh id urna.
Aliquam sollicitudin euismod orci vulputate blandit. Sed vel posuere metus. Maecenas egestas nulla
nisl, et volutpat turpis semper in.

LAB Bonnemaison
Us donem la benvinguda al NOU espai de referència
EL MARCO FINANCI
FINANCIERO
IERO

PARTICIPA
P
ARTICIPA

i d’innovació en matèria de polítiques públiques

URIANUAL DE LA UE
UE
PLURIANUAL

locals de gènere, d’erradicació de les estructures

Lorem ipsum

que sustenten les desigualtats de gènere en l'accés
de les dones als espais de lideratge i de

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PREMSA I COMUNICACIÓ

TEMES

MUNICIPIS

Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

SEU ELECTRÒNICA

TRANSPARÈNCIA

Territori i parcs naturals

Territori i parcs naturals > Prevenció d’incendis forestals > Títol

Inici
Infraestructures de prevenció
d'incendis forestals (PPI)
Informació i vigilància contra
incendis forestals (PVI)
Prevenció d’incendis forestals
en urbanitzacions i nuclis de
població (PPU)
Restauració i millora forestal
(RMF)
Desenvolupament agrari (DA)

Lloc web projectes
transversals
transformació de les maneres d'exercir-lo.

QUÈ ENS PROPOSEM?

Subtítol

A QUI ENS ADRECEM?

QUINES SÓN LÍNIES
D'ACTUACIÓ?

Tastet de dades

DOCUMENTS

CONTACTE

+

Títular

Lloc web de matèria / Àrea
Dades Obertes

Subvencions al
LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
Pla de Prevenció
Municipal (PPI)

Títol 1

Títol 2

Catàleg de serveis

Tornem a l’escola!
Dispositu per a l’obertura
de centres 2020.

Organismes autònoms

C/ Comte d'Urgell, 187
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Escola Industrial - Edifici del
Rellotge, 1a planta
08036 Barcelona

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam laoreet faucibus justo, ut consectetur nisl
posuere at. Aliquam vestibulum feugiat felis, a lobortis nisl semper vel. Donec congue sollicitudin
convallis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Praesent venenatis, lorem sit amet condimentum vestibulum, tellus ex congue leo, non aliquam lacus
lacus ut diam. Proin mauris nisl, blandit non hendrerit sit amet, luctus eget lectus.

+

Títular
PREMSA I COMUNICACIÓ

Títular

TEMES

MUNICIPIS

SEU ELECTRÒNICA

TRANSPARÈNCIA

+

Materials de campanya per als municipis

Vols rebre la informació del LAB Bonnemaison. Escriu-nos a: gsic.labbonnemaison@diba.cat

FES-HO
PER
TU
Títular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et
dolore magna aliqua. Ut enim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure repre henderit in velit esse Lorem ipsum dolor sit ame.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et
dolore magna aliqua.
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis
aute iure repre henderit in velit esse Lorem ipsum dolor sit ame.

Recursos
ajuntaments

Títol 3

TEMES
MUNICIPIS
PREMSA I COMUNICACIÓ
SEU ELECTRÒNICA
TRANSPARÈNCIA
Lorem ipsum dolor consecteius
Lorem ipsum dolor consecteius
Lorem ipsum dolor consecteius

SeTDIBA

Lorem ipsum

Àrea d'Educació, Esports i
Joventut
Diputació de Barcelona

Títular
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et
dolore magna aliqua. Ut enim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure repre henderit in velit esse Lorem ipsum dolor sit ame.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et
dolore magna aliqua.
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis
aute iure repre henderit in velit esse Lorem ipsum dolor sit ame.

Atenció directa al la
ciutadania

Lorem ipsum

Per saber-ne més
PROGRAMACIÓ

CICLE DE
CONVERSES

Parc Agrari del Baix Llobregat
Desenvolupament agrari

Tornem a l’escola!
Dispositu per a l’obertura
de centres 2020.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam laoreet faucibus justo, ut consectetur nisl
posuere at. Aliquam vestibulum feugiat felis, a lobortis nisl semper vel. Donec congue sollicitudin
convallis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Praesent venenatis, lorem sit amet condimentum vestibulum, tellus ex congue leo, non aliquam lacus
lacus ut diam. Proin mauris nisl, blandit non hendrerit sit amet, luctus eget lectus.
Praesent tempor, sapien eget rhoncus fermentum, eros mi ornare dui, et pulvinar purus nibh id urna.
Aliquam sollicitudin euismod orci vulputate blandit. Sed vel posuere metus. Maecenas egestas nulla nisl,
et volutpat turpis semper in.

Catàleg de serveis

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Títol

Atenció directa al la
ciutadania

Landing efímera de difusió
associada a una campanya
sense mitjans

Administració
local
Innovació i governs
digitals

FES ESPORT A LES INSTAL·LACIONS I
ALS ESPAIS OBERTS DEL TEU MUNICIPI

BOSCAT

Innovació i governs digitals > SeTDIBA > Títol

Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals
Novetats
i Desenvolupament Agrari
Administració
digital
Diputació de Barcelona
Transparència i govern obert
C/ Comte d'Urgell, 187
Bon govern i integritat
Edifici del Rellotge, 2a planta
institucional
08036 Barcelona
Processos de gestió i qualitat
Tel. 934 022 614
Fax 934 022 616

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et dolore
magna aliqua. Ut enim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi
consequat. Quis aute iure repre henderit in velit esse.
Catàleg de serveis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et
dolore magna aliqua. Ut enim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat.

Formulario de contacto

Títol galeria de videos
Lorem ipsum

Lloc web productes
transversals

Lorem ipsum

Lloc web de producte d’Àrea
Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Gabinet d'Innovació Digital
Diputació de Barcelona

Subtítol

Subtítol

Lorem ipsum dolor consecteiusmod tempor inci et dolad minim
veniam, qu exercitation ullamco lorem ipsum dolor consecteiusmod
tempor inci et dolad minim veniam. Lorem ipsum dolor
consecteiusmod tempor inci et dolad minim veniam, qu exercitation
ullamco lorem ipsum dolor consecteiusmod tempor inci.

Lorem ipsum dolor
consecteiusmod tempor inci et
dolad minim veniam, qu
exercitation ullamco lorem
ipsum dolor consecteiusmod.

Rambla de Catalunya, 126,
8a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
Tel. 934 022 803
Formulario de contacto

Atenció directa al la
ciutadania

Catàleg de serveis

Tornem a l’escola!
Dispositu per a l’obertura
de centres 2020.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et dolore
magna aliqua. Ut enim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi
consequat. Quis aute iure repre henderit in velit esse Lorem ipsum dolor sit ame. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et dolore magna aliqua. veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure repre
henderit in velit esse Lorem ipsum dolor sit ame.

Títular

+

Títular

+

Títular

+

Lloc web orgànic departamental de difusió
transversal o d’experiència d’usuari generalista i
de gran visibilitat (tractament de producte)

Lloc web (intranet Diputació
de Barcelona) /Intradiba

Llocs web orgànics vinculats a domini diba en format de subdomini
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Llocs web singulars

Títol

Landing de difusió associada
a una campanya amb mitjans

JERARQUIES LLOCS WEB DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Llocs web orgànics vinculats a domini diba.cat

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PREMSA I COMUNICACIÓ

TEMES

MUNICIPIS

Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

SEU ELECTRÒNICA

TRANSPARÈNCIA

Territori i parcs naturals > Prevenció d’incendis forestals > Títol

Inici
Infraestructures de prevenció
d'incendis forestals (PPI)
Informació i vigilància contra
incendis forestals (PVI)
Prevenció d’incendis forestals
en urbanitzacions i nuclis de
població (PPU)
Restauració i millora forestal
(RMF)
Desenvolupament agrari (DA)

Tastet de dades

PREMSA I COMUNICACIÓ

TEMES

MUNICIPIS

SEU ELECTRÒNICA

TRANSPARÈNCIA

Administració
local
Innovació i governs
digitals

Innovació i governs digitals > SeTDIBA > Títol

Títol

Novetats
Administració digital
Transparència i govern obert

Subtítol

Bon govern i integritat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam laoreet faucibus justo, ut consectetur nisl
posuere at. Aliquam vestibulum feugiat felis, a lobortis nisl semper vel. Donec congue sollicitudin
convallis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Praesent venenatis, lorem sit amet condimentum vestibulum, tellus ex congue leo, non aliquam lacus
lacus ut diam. Proin mauris nisl, blandit non hendrerit sit amet, luctus eget lectus.

Títol
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et dolore
magna aliqua. Ut enim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi
consequat. Quis aute iure repre henderit in velit esse.

institucional
Processos de gestió i qualitat

Praesent tempor, sapien eget rhoncus fermentum, eros mi ornare dui, et pulvinar purus nibh id urna.
Aliquam sollicitudin euismod orci vulputate blandit. Sed vel posuere metus. Maecenas egestas nulla nisl,
et volutpat turpis semper in.

Parc Agrari del Baix Llobregat
Desenvolupament agrari

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

SeTDIBA

Territori i parcs naturals

Lorem ipsum

+

Títular

Lorem ipsum

Títular
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et
dolore magna aliqua. Ut enim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure repre henderit in velit esse Lorem ipsum dolor sit ame.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et
dolore magna aliqua.
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis
aute iure repre henderit in velit esse Lorem ipsum dolor sit ame.

Dades Obertes

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Home Diba

Recursos
ajuntaments

Lloc web de matèria / Àrea

Subvencions al
Pla de Prevenció
Municipal (PPI)

Títol 1

Títol 2

Títol 3

Lorem ipsum dolor consecteius

Lorem ipsum dolor consecteius

Lorem ipsum dolor consecteius

Subtítol

Subtítol

Lorem ipsum dolor consecteiusmod tempor inci et dolad minim
veniam, qu exercitation ullamco lorem ipsum dolor consecteiusmod
tempor inci et dolad minim veniam. Lorem ipsum dolor
consecteiusmod tempor inci et dolad minim veniam, qu exercitation
ullamco lorem ipsum dolor consecteiusmod tempor inci.

Lorem ipsum dolor
consecteiusmod tempor inci et
dolad minim veniam, qu
exercitation ullamco lorem
ipsum dolor consecteiusmod.

Lloc web de producte d’Àrea

Gabinet d'Innovació Digital
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126,
8a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona

BOSCAT

Tel. 934 022 803
Formulario de contacto

Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals
i Desenvolupament Agrari
Diputació de Barcelona
C/ Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 2a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 614
Fax 934 022 616

Catàleg de serveis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et
dolore magna aliqua. Ut enim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat.

Formulario de contacto

Títol galeria de videos

Lloc web (intranet Diputació
de Barcelona) / Intradiba
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Atenció directa al la
ciutadania

Catàleg de serveis

Tornem a l’escola!
Dispositu per a l’obertura
de centres 2020.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et dolore
magna aliqua. Ut enim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi
consequat. Quis aute iure repre henderit in velit esse Lorem ipsum dolor sit ame. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut abore et dolore magna aliqua. veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure repre
henderit in velit esse Lorem ipsum dolor sit ame.

Títular

+

Títular

+

Títular

+

Llocs web orgànics vinculats a domini
diba en format de subdomini

Lloc web orgànic departamental de difusió
transversal o d’experiència d’usuari generalista
i de gran visibilitat (tractament de producte)

Índex

1. Lloc web de matèria / Àrea

3

2. Lloc web de producte d’Àrea

5

3. Llocs webs amb categoria de projecte
o producte transversals

7

4. Llocs webs de campanyes de
comunicació sense mitjans

9

5. Llocs webs de campanyes de
comunicació amb mitjans

12

1
Lloc web de matèria / Àrea

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Diputació de Barcelona / Llibre d’estil web

1. Lloc web de matèria / Àrea
Pàgines web amb continguts que genera
l'activitat habitual de l'àrea/servei.
Gestionades pels referents web de les àrees
i serveis.

PREMSA I COMUNICACIÓ

TEMES

MUNICIPIS

Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

SEU ELECTRÒNICA

TRANSPARÈNCIA

Territori i parcs naturals

Territori i parcs naturals > Prevenció d’incendis forestals > Inici

Inici
Infraestructures de prevenció
d'incendis forestals (PPI)
Informació i vigilància contra
incendis forestals (PVI)

Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari
L'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari és una unitat
tecnicoadministrativa de la Diputació de Barcelona creada el 1996 i especialitzada en l'anàlisi i el disseny
d'estratègies de prevenció dels incendis, restauració i millora forestal i desenvolupament agrari.

Prevenció d’incendis forestals en
urbanitzacions i nuclis de població
(PPU)
Restauració i millora forestal (RMF)
Desenvolupament agrari (DA)
Parc Agrari del Baix Llobregat
Agenda

Objectiu 1

Objectiu 2

Objectiu 3

Prevenir els incendis i altres
pertorbacions sobre el medi natural,
reduir les seves conseqüències i
recuperar les zones afectades.

Posar en valor els espais agrícoles
i forestals, els seus productes i
desplegar estratègies alimentaries
d’àmbit municipal.

Assistir els ajuntaments per
l’assoliment d’aquests objectius
i en el compliment de les seves
obligacions.

Dades Obertes de
prevenció d’incendis

Visor mapes
prevenció d’incendis

Suport tècnic

+

Suport econòmic

+

Premis de prevenció
d’incendis

Actuacions PVI

Informació d’incendis

CAPÇALERA

Infraestructures territorials
de prevenció d'incendis
forestals (PPI)

Informació i vigilància
contra incendis forestals
(PVI)

Prevenció d’incendis
forestals en urbanitzacions
i nuclis de població (PPU)

Estructura i planificació
L'oficina s'estructura orgànicament per poder complir els seus objectius mitjançant el desenvolupament i execució
de plans i actuacions específiques. Tant els plans com les actuacions es duen a terme en col·laboració amb els
ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Associacions de Propietaris Forestals (APF).

MENÚ
OFICINA TÈCNICA DE PREVENCIÓ
MUNICIPAL D'INCENDIS FORESTALS
I DESENVOLUPAMENT AGRARI

XARXES

BANNERS

ZONA DE
CONTINGUT

Secció prevenció
d’incendis

PPI

CONTACTE

Oﬁcina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari
Diputació de Barcelona
C/ Comte d'Urgell, 187
Ediﬁci del Rellotge, 2a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 614
Fax 934 022 616
Formulari de contacte

PVI

PPU

Secció RMF

Desenvolupament
agrari

UNITAT
ADMINISTRATIVA

Parc Agrari
Baix Llobregat

2
Lloc web de producte d’Àrea

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Diputació de Barcelona / Llibre d’estil web

2. Lloc web de producte d’Àrea
Pàgines web específiques per a determinats
projectes amb certa notorietat per a l'àrea/servei.
Normalment es creen a Comunicació i
posteriorment són gestionades pels referents
web de les àrees i serveis.

TEMES

SeTDIBA

MUNICIPIS

SEU ELECTRÒNICA

TRANSPARÈNCIA

Administració
local
Innovació i governs
digitals

Innovació i governs digitals > SeTDIBA

Novetats
Administració digital
Àmbit corporatiu
Suport governs locals
Transparència i govern obert
Bon govern i integritat institucional

Administració digital: suport governs locals
El recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital és el conjunt de serveis d'administració digital
que ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments de menys de 5.000 habitants i les entitats municipals
descentralitzades de la demarcació de Barcelona.
A través de SeTDIBA es proveeix a aquests ens locals de serveis de suport per implantar mètodes de treball
comuns, d'accés a eines tecnològiques, i de serveis de suport per a la seva utilització continuada.

Processos de gestió i qualitat

Gabinet d'Innovació Digital
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126, 8a
planta
Ediﬁci Can Serra

CAPÇALERA

PREMSA I COMUNICACIÓ

08008 Barcelona
Tel. 934 022 803

Què implica SeTDIBA?

e-SET

Posar en marxa un model de treball compartit: el model e-SET, definit
inicialment pel Consorci AOC i adoptat i impulsat per la Diputació de
Barcelona per al desenvolupament de SeTDIBA.
L’e-SET consisteix en un conjunt d’instruccions i mètodes per gestionar
els documents, els expedients i les tasques que es deriven de la gestió
diària d’un ajuntament de reduïda dimensió organitzativa.

Implantar les eines tecnològiques
que donen suport al model de
treball: registre i gestor
d'expedients electrònics i integrar,
de manera progressiva, aquesta
eines.

Formulari de contacte

Quins són els serveis que s'ofereixen?

MENÚ

Tot seguit us expliquem el serveis que s'estan posant en marxa vinculats a la implantació de SeTDIBA.
• El servei de suport immediat permet la resolució de dubtes, incidències o canvis de configuració a través del
canal telefònic o el correu electrònic.
• El servei de suport programat està pensat per aprofondir en temes concrets que interessen a un o varis
ajuntaments, així com realitzar píndoles formatives aprofitant la tecnologia de la videoconferència.
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• El centre de recursos (http://setdiba.diba.cat) està disponible en obert als ens locals, proveïdors i altres
administracions i ofereix tots els materials de suport i de gestió del projecte. El seu objectiu és resoldre dubtes
tant funcionals de les eines, com establir criteris comuns i compartir els materials guia de la metodologia.

ZONA DE
CONTINGUT

• La formació està adreçada a reforçar aspectes relacionats amb l'administració electrònica i la transparència.
• Les jornades d'actualització estan pensades per a aglutinar tots els usuaris de la comunitat SeTDIBA per
presentar novetats i treballar en l'evolució de projecte.
• La millora contínua té per objectiu millorar aspectes a proposta dels ajuntaments SeTDIBA.

CONTACTE

Novetats

Activitats

Comunitat

e-SET

3
Llocs webs amb categoria de
projecte o producte transversals

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Diputació de Barcelona / Llibre d’estil web

3. Lloc web projectes transversals
Pàgines web específiques per a determinats
projectes que són comuns a tota la corporació.
Normalment es creen a Comunicació i
posteriorment poden ser gestionades o no per
altres referents web.

CAPÇALERA
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PREMSA I COMUNICACIÓ

TEMES

MUNICIPIS

SEU ELECTRÒNICA

TRANSPARÈNCIA

4
Llocs webs de campanyes
de comunicació sense mitjans
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4. Landing efímera de difusió
associada a una campanya
sense mitjans

ADEU

PREMSA I COMUNICACIÓ

TEMES

MUNICIPIS

SEU ELECTRÒNICA

ALS PLÀSTICS
D’UN SOL ÚS!

TRANSPARÈNCIA

MERCATS
SOSTENIBLES

Mercats per a un futur millor

Campanya Mercats sostenibles per a un futur millor

Inici
Descàrrega de materials

Gerència de Serveis de Comerç
Diputació de Barcelona
Travessera de les Corts, 131-159
Recinte Maternitat – Pavelló Central
08028 Barcelona
Tel. 934 049 296
Fax 934 049 147
Formulari de contacte
Gerència de Serveis de Medi
Ambient
Diputació de Barcelona
C/ Comte d'Urgell, 187
Ediﬁci del Rellotge, 2a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 485
Fax 934 022 493
Formulari de contacte

CAPÇALERA

MENÚ
La campanya, pas a pas
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CONTACTE

ZONA DE
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El projecte educatiu:
aprenentatge i servei

Per què hem de dir “adeu”
als plàstics d’un sol ús

Mercats sostenibles 2030:
espais d’oportunitats

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Diputació de Barcelona / Llibre d’estil web

4.1. Landing efímera de difusió
associada a una campanya
sense mitjans
Pàgina de descàrrega per ajuntaments

ADEU
Inici
Descàrrega de materials

Diputació de Barcelona
Travessera de les Corts, 131-159
Recinte Maternitat – Pavelló Central
08028 Barcelona
Tel. 934 049 296
Fax 934 049 147
Formulari de contacte
Gerència de Serveis de Medi
Ambient
Diputació de Barcelona
C/ Comte d'Urgell, 187
Ediﬁci del Rellotge, 2a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 485
Fax 934 022 493
Formulari de contacte

MENÚ
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CONTACTE
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TEMES

ALS PLÀSTICS
D’UN SOL ÚS!

Campanya Mercats sostenibles per a un futur millor > Materials de campanya per als municipis

Gerència de Serveis de Comerç

CAPÇALERA

PREMSA I COMUNICACIÓ

MUNICIPIS

SEU ELECTRÒNICA

TRANSPARÈNCIA

MERCATS
SOSTENIBLES

Mercats per a un futur millor

5
Llocs webs de campanyes
de comunicació amb mitjans

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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5. Landing de difusió associada
a una campanya amb mitjans

CAPÇALERA
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PREMSA I COMUNICACIÓ

TEMES

MUNICIPIS

SEU ELECTRÒNICA

TRANSPARÈNCIA
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5.1. Landing de difusió associada
a una campanya amb mitjans
Pàgina de descàrrega per ajuntaments

FES-HO PER TU
Esports > Campanya Fes esport fes-ho per tu > Materials de campanya per als municipis

Inici
Catàleg de serveis 2021-23
Esports COVID-19
Recursos per als ens locals
Recursos per a la ciutadania
Bones pràctiques
PAM 2020-2023
Campanya «Fes esport, fes-ho
per tu»
Difusió de l'esport local
Qui som
On som?
Contacte

Gerència de Serveis d'Esports
Diputació de Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 171
Recinte Mundet - Ediﬁci Migjorn,
1a planta
08035 Barcelona
Tel. 934 022 464
Fax 934 022 486
Formulari de contacte
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