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 Recull de tota la informació de 
caràcter oficial i d'interès públic de 
forma organitzada, lògica i coherent.  

 
Amb un bon llenguatge visual i amb 

clau d'usuari.  
 

Aquest projecte és  
la creació gràfica d'un 

portal web  
de transparència per 

ajuntaments.  
 



ELS 
OBJECTIUS L’objectiu principal del projecte és crear  

el disseny gràfic d'un portal de transparència,  
on trobar tot un recull d'informació pública ordenada i presentada 

amb un llenguatge  
visual i d'interès ciutadà, orientat tant als ajuntaments com als 

 ciutadans. 
Tenim un doble objectiu 

  
 

Es pretén donar sortida a una demanda  
tant legal com social sobre el  

consum d'informacions institucionals  
d'interès comú.  

 
 



LA 
MOTIVACIÓ 

Perquè sóc tècnica de 
l'administració i vull aportar 
solucions per millorar-la i  

facilitar-ne l’accés.  

Perquè sóc ciutadana, i com 
a tal vull tenir un accés de 
qualitat, comprensible i àgil 

a la informació pública. 

Per donar sortida a  
la nova Llei 19/2014, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern 
d’obligat compliment per a totes 
les administracions públiques 



AJUNTAMENT CIUTADANS 

• Espai propi de transparència per a cada ajuntament 
 

• Eina senzilla i àgil per al manteniment de la informació, tenint en compte el 
gran volum de continguts a mantenir. 
 

• Aprofitament de tota la que l'ajuntament ja tingui editada en el seu propi web o 
en altres plataformes, evitant així tornar a editar-la i garantint la dada única, 
fora duplicitats.  
 

• Donar sortida a la part central de la llei de transparència, l'accés a la informació 
pública.  
 

• Estructura creada a nivell d'arquitectura de la informació i d’elements claus del 
projecte definits.  
 

• Plataforma flexible a nivell de disseny gràfic. Cada ajuntament tindrà la 
possibilitat de adherir-se a un disseny ja crear, o bé modificar-lo.  
 

• Projecte modular per poder integrar en altres fases elements d'interès, com dades 
obertes, participació, etc.  

• Espai centralitzat i únic on els ciutadans puguin accedir a tota la informació 
institucional de forma organitzada i estructurada.  
 

• Facilitar la cerca d’informació tenint en compte el gran volum d'informació a 
consultar.  
 

• Espai dissenyat des d'una bona experiència d'usuari, amb un disseny gràfic 
atractiu i comunicatiu, amb un llenguatge visual que sigui capaç d'arribar al 
públic final.  
 

• Accés a altres informacions d'interès pensades per ajudar als usuaris en la 
comprensió i la presentació dels continguts, infografies, gràfics, esquemes, 
resums, etc. 
 

• Possibilitat de puntuar la informació, enviar consultes, suggeriments i 
propostes mitjançant formularis o fins i tot, demanar informacions.  



LES DIFERENTS  
ETAPES DEL PROJECTE  

1 | INTRODUCCIÓ  

 
Definició del projecte, de la 

motivació, dels objectius, el marc 
actual, així com la metodologia i 

procés de treball. 

2  |  ESTUDI I ANÀLISI 

 
Estudi de viabilitat, anàlisi de mercat, 

estudi de la competència, anàlisi DAFO.  
Així com l'estudi i anàlisi dels 

requeriments funcionals i no funcionals. 

3  |  DISSENY 

 
Definició arquitectura de la informació i 

navegació. Disseny de retícules, 
prototips, iconografia, pantalles finals, 
definició del colors, tipografies, etc. 

Disseny centrat  
en l'usuari.  



ARQUITECTURA I NAVEGACIÓ WEB 



ICONOGRAFIA 



EL PROJECTE DE FINAL DE GRAU 

PORTAL DE 
TRANSPARÈNCIA 
PER AJUNTAMENTS 

PANTALLES PÍXEL A PÍXEL 



ELEMENTS DE CERCA 

ELS DESTACATS 

EL MENÚ PRINCIPAL 

ELS ACCESSOS DIRECTES 

CONTINGUTS GRÀFICS 
INFORMES... 

ELEMENTS DE CERCA 

INFORMACIÓ OFICIAL 



ACCÉS A TOTS ELS ÍTEMS DE 
TRANSPARÈNCIA 

PRESENTACIÓ INFORMACIÓ PER 
CATEGORIES / GRUPS 



PRESENTACIÓ INFORMACIÓ PER 
SUBCATEGORIES / SUBGRUPS 



LA INFORMACIÓ 
CERCADA 

ELS CONTINGUTS 
RELACIONATS 

ALTRES CONTINGUTS 
D’INTERÈS 

COMPARTEIX XARXES 
SOCIALS I CERCA PER 

ANYS 

CONTINGUTS 
EXPLICATIUS 

ACCÉS A FORMULARIS 

VOTA EL CONTINGUT 



ELS FORMULARIS 

PERMET ADJUNTAR 
DOCUMENTACIÓ 

MECANISMES ANITSPAM 

DECLARACIÓ DE 
PROTECCIÓ DE DADES 



CERCAS PERSONALITZADES PER CADA 
CONTINGUT 

LLISTA CONTINGUTS 

INFORMACIÓ PRÒPIA DE 
CADA CONTINGUT 



CERCA LLIURE PER PARAULES 

CERCA FILTRADA 

RESULTATS DE LA CERCA 

CERCA PER ETIQUETES 
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