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2.- Resum 

Aquest treball fi de carrera tracta sobre les normes d’accessibilitat WCAG 2.0 ("Web 

Content Accessibility Guidelines"). Són una sèrie de pautes i recomanacions per fer el 

contingut web més accessible, sobretot a una gamma més àmplia de persones amb 

discapacitat, com ceguesa i baixa visió, sordesa i la pèrdua d’audició, problemes 

d’aprenentatge, limitacions cognitives, limitacions de moviments, problemes de parla, 

fotosensibilitat i combinacions d’aquestes. Seguint aquestes directrius també fan 

sovint el contingut del seu web més usable per als usuaris en general. 

Les WCAG 2.0, recomanació oficial des del 11 de desembre de 2008, s'organitzen en 

4 principis fonamentals per a l'accessibilitat del contingut: perceptible, operable, 

comprensible i robust. 

En total conformen 12 pautes o directrius (guidelines), els dos primers principis tenen 

quatre pautes associades, el tercer té tres i l'últim una pauta. Aquestes pautes 

proporcionen els objectius bàsics per fer el contingut accessible, i serveixen per 

comprendre els criteris d'èxit i implementar-los. S'han definit 60 criteris d'èxit 

o punts de comprovació que defineixen el nivell d'accessibilitat (A, AA o AAA). 

Per altra banda, s’analitzaran alternatives al programari que empra la UOC, Dspace,  

com a repositori de documentació. D’aquestes alternatives es valorarà sobretot 

l’aspecte d’accessibilitat per tal de determinar si l’elecció del Dspace ha estat l’opció 

més adient. També es s’analitzaran algunes planes del reposotori de l’UOC per tal de 

verificar el nivell de compliment de de les WCAG 2.0.  

Al mateix temps es farà una recerca d’eines que ens puguin ajudar en l’avaluació de 

l’accessibilitat i s’anomenaran en els punts que ens puguin ajudar cadascuna 

d’aquestes. 

  



Revisió d’accessibilitat del repositori documental de la UOC, Dspace. 

 
 

Pàgina 5 de 50 
 

3.- Planificació projecte 

Per a dur a terme el projecte s’ha planificat de la següent manera: 

Fase recerca Inici Final Núm. dies 

El.laboració del pla de treball 21/09/2011 02/10/2011 12 

Recerca alternatives Dspace 03/10/2011 07/10/2011 5 

Comparativa accessibilitat diferents repositoris 10/10/2011 14/10/2011 5 

Recerca bibliogràfica sobre les WCAG 2.0 17/10/2011 28/10/2011 12 

Recerca eines avaluació WCAG 2.0 31/10/2011 09/11/2011 10 

  
Dies fase 44 

    Fase revisió planes Inici Final Núm. dies 

Revisió plana 1 10/11/2011 14/11/2011 5 

Revisió plana 2 15/11/2011 18/11/2011 4 

Revisió plana 3 21/11/2011 24/11/2011 4 

Revisió plana 4 25/11/2011 28/11/2011 4 

Revisió plana 5 29/11/2011 02/12/2011 4 

  
Dies fase 21 

    Fase documentació i conclusions Inici Final Núm. dies 

El.laboració del document de memòria 01/11/2011 22/12/2011 52 

El.laboració presentació virtual 23/12/2011 29/12/2011 7 

El.laboració locució + presentació 30/12/2011 11/01/2012 13 

Entrega final 13/01/2012 13/01/2012 1 

  
Dies fase 73 

Gant fase 1 

 

Gant fase 2 
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Gant fase 3 
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4.- Alternatives a Dspace 

El Dspace és un programari de repositori de documents, orientat sobretot a 

institucions acadèmiques. La UOC vol saber si el fet d’haver-lo triat és l’opció més 

adient. Per això hem cercat alternatives al mateix. Les alternatives trobades són: 

4.1.- Activae 

És una plataforma Professional de Gestió i Consum d'Actius Digitals, és un sistema 

modular orientat a serveis que suportarà i facilitarà el seguiment, control i cicle de 

vida, així com l'organització sistemàtica de continguts digitals, i posteriorment la seva 

explotació. 

Activae és desenvolupat per Cenatic, una agència del govern espanyol i és una DAM 

(Digital Asset Management *Gestor d’Actius Digitals+) basat en python (com Cyn.in, 

Notre Dam i algunes solucions propietàries com DAM AssetBank). Activae utilitza el 

servidor web Cherokee i inclou una API avançada la qual cosa és apropiat per a la 

integració, excepte que utilitza XML/RPC enlloc dels convencionals sistemes REST o 

CMIS. Inclou un servidor de transcodificació aïlladament de l'aplicació web que li 

permet escalar fàcilment. Això és més comú en els sistemes de DAM de l'empresa, 

però no tant en els productes de codi obert, només Daydream de FocusOPEN inclou 

alguna cosa similar amb el seu servidor dedicat de processament d'Actius ("APS") i la 

variació de codi obert de la seva solució no ofereix la mateixa gamma de capacitats 

com activae. Sent d'un patrimoni del sector públic, activae és forta en DMCI (Dublin 

Core Metadata Initiative) i inclou capacitats avançades de flux de treball. Activae té 

una llicència BSD (en comú amb ResourceSpace). 

És una alternativa que se pot assolir de manera molt més ràpida i escalable que alguns 

gestors d’actius digitals menys sofisticats.  Té una llicència molt flexible i està orientat 

sobretot a persones amb bons coneixements de Python. Un dels inconvenients que té 

és que la seva documemtació està només en castellà, cosa que el limita a l’hora 

d’expandir la seva base d’usuaris. 

Llicència: BSD. 

Pàgina Web: http://activae.cenatic.es/ 

 

4.2.- Cynapse 

És una solució de gestió d’actius digitals que és un mòdul del sistema col.laboratiu 

“Cyn”, cosa que li permet aprofitar les característiques inneherents d’una plataforma 

més amplia. El que sembla que el suport per a metadades encastades no és massa bo. 

Per altra banda, permet la conversió de dades, una bona gestió del flux de treball. Així 
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mateix te disponibles aplicacions clients en versió d’escriptori. La solució està escrita 

en Python, Zope i utilitza el bastiment, de codi obert, Plone. 

És una solució ideal per aquells que cerquin un programari com a part d’un bastiment 

col.laboratiu per a l’empresa. Empra les tecnologies: Java, CFML i JDBC amb integració 

PHP. 

Llicència: GPL v3. 

Pàgina web: http://www.cynapse.com/downloads/cynin-community-edition  

 

4.3.- EnterMedia 

Aquesta solució abans s’anomenava OpenEdit DAM. És una solució de codi obert 

basada en el bastiment d’OpenEdit. Inclou suport per les característiques típiques de 

qualsevol gestor d’actius digitals ha d’incloure, tals com l’extracció de metadades 

encastades, pujada d’arxius binaris, transformació d’actius basats en imatge, etc. Per 

defecte Entermedia utilitza arxius XML enlloc d’utilitzar un sistema gestor de bases de 

dades, tot i això, incorpora connectors per a que funcioni amb bases de dades. 

Empra les tecnologies: Java, XML. 

Llicència: GPL 

Pàgina web: http://entermediasoftware.com/  

 

4.4.- Fedora Commons 

Fedora, que són les segles de “Flexible Extensible Digital Object Repository 

Architecture”, no s’ha de confondre amb el sistema operatiu linux Fedora. Aquesta 

solució es diferencia de les altres ja que no imposa un model de metadades propi i 

empra una sèrie de molt flexibles models de metadades envers el seu FOXML (Fedora 

Object XML). Aquesta flexibilitat es paga amb una curva d’aprenentatge bastant 

pronunciada i una instal.lació bastant complexa. Si interesa tenir una solució 

convencional amb fins comercials tal volta aquesta sigui una mica massa complexa i 

comporti un temps d’integració massa elevat. No obstant, si el que ens interessa és 

una solució orientada a museus aquesta és la solució correcta. 

En resum, podríem dir que és una solució similar a Dspace, que les seves claus són la 

flexibilitat i la interoperabilitat, tot i que aquests avantatges venen amb  el preu d’una 

implementació i desplegament bastant complexos comparat amb altres solucions. 

Empra les tecnologies: Java. 
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Llicència: Apache 2.0. 

Pàgina web: http://www.fedora-commons.org 

 

4.5.- FocusOPEN Digital Asset Manager 

És una solució desenvolupada per DayDream, que és una empresa consolidada dins el 

mon del gestors d’actius digitals des de l’any 1995. El darrer producte que han tret és 

una base en asp.net. L’empresa ara ofereix tres variants: una edició gratuita AGPL amb 

descàrrega pública, una versió comercial i la seva solució "Enterprise".  

L’edició gratuita té una llicència de codi obert AGPL3, la versió comercial i la versió 

“enterprise” inclouen una clàusula que permet l’eliminació de la restricció de fer 

públiques les modificacions del codi font, així i tot, inclouen el codi font. És una solució 

enfocada al mon empresarial. Incorpora les característiques típiques d’aquests tipus de 

solucions a més a més d’extracció de metadades i manipulació dels actius digitals així 

com una sèrie de plugins que permeten la manipulació dels continguts.  

Aquesta solució també integra una API REST i una integració basada en “triggers” així 

com servei de LDAP i suport d’”Active Directory”, cosa que el fan molt adient per al 

mon empresarial. La versió gratuita no inclou el sistema de plugins. És una solució ideal 

per a empreses que volen donar servei a diferents clients amb la mateixa solució, ja 

que permet el que es diu “Multi-branding”.  

Empra les tecnologies: ASP.NET, SQL Server 2005/2008 

Llicència: AGPL 3.0 i comercial. 

Pàgina web: http://www.digitalassetmanager.com 

  

4.6.- Menalto’s gallery.  

Aquesta solució és més un organitzador d’àlbums de fotos que un gestor d’actius 

digitals, així i tot, ofereix una sèrie de característiques i beneficis que permeten operar-

la com si fos un gestor d’actius digitals. És una solució basada en PHP i està sobretot 

orientada cap a les necessitats de fotografia i imatges, encara que també te suport per 

a video. És una solució orientada a estar integrada amb altres solucions basades en 

PHP i inclou suport per a manipulació de imatges, recerca i moltes de les 

característiques bàsiques d’un gestor d’actius digitals. És una solució ideal per a 

entorns no professionals i per implementar les funcions de galeria per un lloc web 

basat en php. Empra les tecnologies PHP i MySql. 



Revisió d’accessibilitat del repositori documental de la UOC, Dspace. 

 
 

Pàgina 10 de 50 
 

Llicència: GPL 

Pàgina web: http://gallery.menalto.com/  

 

4.7.- GreenStone 

Aquesta solució està desenvolupada per "The New Zealand Digital Library Project", que 

és part de la Universitat de Waikato a Nova Zelanda. És més una aplicació que ajuda a 

generar llibreries digitals que un gestor d’actius digitals. Així com la majoria de 

solucions tenen una interfície gràfica per a la gestio dels actius i un model de dades, 

GreenStone és una aplicació d’escriptori que general l’html de la llibreria emprant Perl, 

la qual es pot visitar a través d’un nevagedor. 

Aquest enfocament te alguns avantatges i desavantatges. Els avantatges són que els 

repositoris poden esser transferits a mitjans com CD-Rom’s, claus usb, etc. i que el 

sistema pot esser construït sense cap gestor de bases de dades ni necessitat de cap 

"backend". El desavantatge és que les llibreries són creades per a que els emprin altres 

i no són un sistema col.laboratiu ni un sistema que es pugui gestionar de manera 

interactiva a través de la web. 

Greenstone empra un potent sistema de macros i conté plugins que permeten 

integrar-los amb C++ i altres mòduls. És un sistema bastant sofisticat tècnicament però 

sembla que estigui enfocat a produir material de només lectura més que a esser un 

sistema interactiu.  

En resum, podríem dir que és una solució orientada més a llibreters que un gestor 

d’actius digitals. 

Empra les tecnologies: Perl, C++, HTML 

Llicència: GPL 

Pàgina web: http://www.greenstone.org 

 

4.8.- Notre DAM 

Notre DAM va esser desenvolupap per CRS4 (Center for Advanced Studies, Research 

and Development in Sardinia) i encara que te un transfons acadèmic és encara més 

simple que Fedora ò Dspace i comparteix un gran nombre de característiques amb 

paquets més orientats al mon comercial.  

És una solució que està implementada en Python i que, per defecte, empra la base de 

dades SqlLite, encara que pot esser canviada per Mysql o per qualsevol altre gestor de 
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bases de dades. Empra el bastiment MediaDART, el qual proveeix gran nombre de 

característiques pels elements multimedia, les qual són ideal pels gestors d’actius 

digitals. També està estretament lligat amb XMP i conté una sèrie d’opcions per a la 

manipulació de metadades amb XMP. Integra les opcions més comuns dels gestors 

d’actius digitals així com funcions ge geolocalització. 

En resum, podem dir que és una solució molt recomanable i menys complexe que 

solucions com Dspace o Fedora. També apropiada per a usos no acadèmics. 

Empra les tecnologies: Python/Django, SQLLite ò MySQL (ò qualsevol altre gestor de 

bases de dades compatible amb Django). 

Llicència: GPL 3 

Pàgina web: http://www.notre-dam.org/ 

 

4.9.- Nuxeo DAM 

És una solució que té amb comú amb DayDream el seu enfocament al mon 

empresarial. És una solució bastant recent ja que només està disponible des del mes 

de gener del 2010. Aquest paquet soporta l’extracció de metadades, interoperabilitat 

amb el seu ECM (“Enterprise Content Management”) i integració LDAP. La majoria de 

tecnologies que empra són també de codi obert, per exemple l’ús de Lucence com a 

motor de cerca de text. 

En resum, un paquet orientat a l’empresa construit amb Java i que empra un 

bastiment de ECM. Empra les tecnologies Java i JDBC 

Llicència: LGPL 

Pàgina web: http://www.nuxeo.com 

 

4.10.- Phraseanet 

Phraseanet abans era una solució que es venia per 7.500 euros. Ara el venedor actual 

de la solució ha canviat al un sistema de llicència de codi obert. Te un recorregut dels 

més llargs dins el sector que que data del 1996. És una solució basada en PHP i MySql. 

Les característiques que incorpora són impressionants i demostren que les solucions 

de codi obert són una molt bona alternativa a les solucions propietaries. Incorpora 

suport per a imatges, video i documents (emprant la combinació ImageMagick, 

FFMPEG, OpenOffice, etc.) i també incorpora una molt bona capacitat de recerca. 

També inclou un diccionari de sinònims, carpetes actives, un sistema per a pujar 
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múltiples arxiu implementat en Flash i també te la possibilitat d’incorporar un mòdul 

de LDAP. La llicència GPL3 és més rectrictiva que la llicència BSD però és perfectament 

usable per a projectes de clients. Empra les tecnologies PHP i MySql. 

Llicència: GPL3 

Pàgina web: http://www.phraseanet.com  

 

4.11.- Razuna 

El fabricant d’aquest solució fa relativament poc que està al mercat, varen treure la 

solució a l’any 2007. És un producte basat en Java i CFML (una variant de codi obert de 

ColdFusion). Com altres solucions també incorpora la majoria del tipus d’arxius, 

extracció de metadades en format IPTC i XMP dels actius digitals i també inclou una 

API. També ofereix un plugin de WordPress així com un client d’escriptori com a 

alternative a l’administració web. 

Empra les tecnologies: Java i  ColdFusion. 

Llicència: AGPL v3 i comercial. 

Pàgina web: http://www.razuna.org 

 

4.12.- ResourceSpace 

És una solució encarregada per l’organització Oxfam de Gran Bretanya, la qual va 

publicar el producte a l’any 2006 amb una llicència BSD. Està completament 

desenvolupada en PHP i MySql i la seva llicència és la més permivisa sobre el que 

poden fer els integradors amb aquesta solució. ResourceSpace ofereix una amplia 

gama de característiques i utilitza eines basades únicament en codi obert, tals com 

FFMPEG, ImageMagick i OpenOffice. A través de plugins pot oferir més funcionalitats, 

tals com LDAP. El fet d’utilitzar un entorn LAMP fa que els serveis de hosting que 

poden allotjar aquesta eina siguin raonablement econòmics, aquest fet la fa molt 

accessible per a organitzacions no governamentals. Podríem resumir dient que és una 

bona eina molt enfocada a les petites empreses, llibreries i ong’s que cerquen un 

producte amb bones prestacions amb un cost molt equilibrat. 

Llicència: BSD 

Pàgina web: http://www.resourcespace.org  
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4.13.- MOAI 

Aquesta solució parteix d’una iniciativa de la Universitat de Rotterdam. Aquesta és una 

solució per agregar continguts a partir de diferents fonts i publicar-los a través del 

protocol Open Archive Initiatives per a la recol.lecció de metadades. Ha estat enfocat 

cap a un ús acadèmic, repositoris institucionals, i funciona tant amb bases de dades 

relacionals com amb paquets d’actius digitals. Enlloc d’una base de dades també pot 

emprar arxius XML. Pot agregar continguts de diferents fonts, transforma-los i desar-

los a una base de dades. Aquests continguts poden esser publicats en diferentes OAI 

feeds (fonts), cadascuna de les quals amb la seva pròpia configuració. Empra la 

tecnologies: Python, SqlLite. 

Llicència: desconeguda 

Pàgina web: http://moai.infrae.com/ 

 

4.14.- Anàlisi accessibilitat alternatives 

De totes les alternatives que s’han trobat se n’han seleccionat 5 i s’ha fet un breu 

anàlisi d’accessibilitat. S’ha avaluat una pàgina de cadascuna de les opcions  amb l’eina 

online Tawdis. 

Aplicació avaluada: 

Entermedia 

http://entermediasoftware.com/  

 

Pàgina avaluada: 

College Courses | W. W. Norton & Company 
http://books.wwnorton.com/books/allcourses.aspx 

 

http://entermediasoftware.com/
http://books.wwnorton.com/books/allcourses.aspx
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S’han trobat els següents errors: 

 Perceptible 

 El formulari de cerca necessita tenir un label que no té. 

 Hi ha alguns problemes de contrast, que no és suficient, del text 

sobretot a la capçalera i al peu de la pàgina, sobretot en el nivell AAA de 

les WCAG 2.0. 

 

Operable 

 No es veu el canvi de focus quan es fa des del teclat. 

 Hi ha events que depenen només del dispositiu (onkeypress). 

 Hi ha un enllaç que no té text. 

 Hi ha alguns enllaços amb el mateix text però amb diferents 

destinacions. 

 

Comprensible 

 No s’indica l’idioma de la pàgina dins el tag html. 

 El formulari de cerca necessita tenir un label que no té. 

 

Robust 

 El formulari de cerca necessita tenir un label que no té. 

 Hi ha errors en la validació de la pàgina en xhtml 1.0 transitional. 

 S’han trobat 69 errors en les fulles d’estils relacionades amb la pàgina. 

 

 
 

Aplicació avaluada: 

 Fedora Commons 

http://www.fedora-commons.org  

 

Pàgina avaluada: 

Islandora Top-level Collection | IslandoraSandbox 

 http://sandbox.islandora.ca/fedora/repository  

http://www.fedora-commons.org/
http://sandbox.islandora.ca/fedora/repository
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S’han trobat els següents errors: 

 Perceptible 

 Hi ha controls de formulari que no estan etiquetats amb “label”. 

 Hi ha enllaços consecutius de text i imatge cap al mateix recurs. 

 Hi ha una taula de dades que no té el “summary” i tampoc fa ús 

correcte de l’estructuració de la taula amb thead i tbody. 

 Utilització d’estils directament dins el codi html enlloc de dins fulles 

d’estils. 

 

 Operable 

 Hi ha enllaços que tenen el mateix text però van a destinacions 

diferents. 

 

 Comprensible 

 Hi ha controls de formulari que no estan etiquetats amb “label”. 

 

 Robust 

 Hi ha controls de formulari que no estan etiquetats amb “label”. 

 Hi ha 16 errors en la validació del codi xhtml 1.0 strict. 

 Hi ha 201 erros en les fulles d’estils relacionades amb la pàgina. 
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Aplicació avaluada: 

GreenStone 

http://www.greenstone.org 

 

Pàgina avaluada: 

 Humanity development library 2.0 

 http://www.nzdl.org/gsdlmod?a=p&p=about&c=hdl 

  

 
 

S’han trobat els següents errors: 

 Perceptible 

 Hi ha imatges sense l’atribut “alt”. 

 Hi ha controls de formulari sense l’etiqueta “label”. 

 No s’empren correctament els encapçalaments ja que hi ha h3 però no 

hi ha cap h1 ni h2. No s’estructura correctament el document amb els 

encapçalaments. 

 S’utilitzen unitats absolutes pels tamanys de les fonts. 

 El text que es mostra a la plana excedeix de l’amplada de 80 caràcters 

recomanada. 

 

 Operable 

 Utilització incorrecta dels encapçalaments dins el document. No existeix 

cap “h1”. 

 No es marca clarament la ubicació de la plana dins el conjunt de planes. 

Faltaria un recurs del tipus “breadcrumbs”, per exemple. 

 

 Comprensible 

 No s’indica l’idioma de la pàgina dins el tag html 

 Hi ha controls de formulari sense l’etiqueta “label”. 

http://www.greenstone.org/
http://www.nzdl.org/gsdlmod?a=p&p=about&c=hdl
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 Robust 

 Hi ha controls de formulari sense l’etiqueta “label”. 

 S’han trobat 7 errors i 6 advertències en la validació del codi html4 

transitional. 

 No s’han trobat errors en les fulles d’estil relacionades amb la pàgina. 

 
 

Aplicació avaluada: 

Nuxeo DAM 

http://www.nuxeo.com/  

 

Pàgina avaluada: 

African Art | Indianapolis Museum of Art 

 http://www.imamuseum.org/art/collections/african-art  

 

 
 

S’han trobat els següents errors: 

 Perceptible 

 Hi ha imatges sense l’atribut “alt” o l’atribut “alt” està buit.  

 Hi ha controls de formulari sense l’etiqueta “label”. 

 Hi ha enllaços consecutius de text i imatge cap al mateix recurs. 

 No s’empren correctament els encapçalaments hi ha dos 

encapçalaments seguits (h2) però sense contingut entre els mateixos. 

Tampoc trobam un (h1) dins la pàgina. 

 Utilització d’estils directament dins el codi html enlloc de dins fulles 

d’estils. 

http://www.nuxeo.com/
http://www.imamuseum.org/art/collections/african-art


Revisió d’accessibilitat del repositori documental de la UOC, Dspace. 

 
 

Pàgina 18 de 50 
 

 L’enllaç del feed RSS te´un problema de contrast de color insuficient. El 

mateix passa amb el “bread crumbs”, el menú superior de lógin i carret 

de la compra i el camp del cercador. 

 El darrer paràgraf del text principal te una llargària de més de 80 

caràcters. 

 

 Operable 

 Utilització incorrecta dels encapçalaments dins el document. No existeix 

cap “h1”. No s’empren correctament els encapçalaments hi ha dos 

encapçalaments seguits (h2) però sense contingut entre els mateixos. 

 No es veu el canvi de focus quan es fa des del teclat. 

 Hi ha alguns enllaços amb el mateix text però amb diferents 

destinacions. 

 Hi ha enllaços que no tenen contingut, per exemple l’enllaç del logo de 

la plana, no te cap text explicatiu. 

 

 Comprensible 

 El formulari de cerca necessita tenir un label que no té. 

 

 Robust 

 Hi ha controls de formulari sense l’etiqueta “label”. 

 S’han trobat 40 errors i 3 advertències en la validació del codi XHTML 

1.0 Strict. 

 S’han trobat 101 errors en les fulles d’estil relacionades amb la pàgina. 

 

 
 

Aplicació avaluada: 

Resourcespace 

http://www.resourcespace.org/ 

 

Pàgina avaluada: 

Publications | Oxfam GB | Policy & Practice 

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications?cid=rdt_publications   

http://www.resourcespace.org/
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications?cid=rdt_publications
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S’han trobat els següents errors: 

 Perceptible 

 Hi ha imatges sense l’atribut “alt”. 

 No s’empren correctament els encapçalaments hi ha dos 

encapçalaments seguits (h2) però sense contingut entre els mateixos.  

 Utilització d’estils directament dins el codi html enlloc de dins fulles 

d’estils. 

 Hi ha un problema amb el contrast del text de color gris. El color gris 

hauria d’esser més obscur. 

 S’utilitzen tamanys de font absoluts enlloc d’emprar tamanys relatius. 

 

 Operable 

 S’utilitzen events depenents del dispositiu, “onkeypress”. 

 No s’empren correctament els encapçalaments hi ha dos 

encapçalaments seguits (h2) però sense contingut entre els mateixos. 

També es passa d’un h1 a un h3 directament sense passar per h2.  

 Hi ha enllaços amb el mateix text que van a enllaços diferents. 

 

 Comprensible 

 Hi ha un enllaç que s’obri en finestra nova sense que estigui indicat. 

 

 Robust 
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 S’han trobat 6 errors i 9 advertències en la validació del codi XHTML 1.0 

Strict. 

 S’han trobat 250 errors en les fulles d’estil relacionades amb la pàgina. 

 
 

 

4.15.- Conclusions de l’anàlisi de les alternatives 

Un cop analitzades les 5 alternatives podem dir que la millor opció estaria entre 

Entermedia i Resourcespace ja que són les que generen un codi més ben estructurat i 

més accesible. De entre aquestes dues opcions podríem destacar Resourcespace ja 

que el programari éstà fet en php, el qual seria més fàcilment integrable que el 

programari de Entermedia, que està fet en java, i per tant necessitaria més recursos i 

la seva integració seria més complexa. A més a més, l’opció de Resourcespace sembla 

que està ja encarada cap a html5 ja que el seu codi d’estils css ja fan ús d’algunes 

propietats pròpies de CSS3.  

Pel que fa a les tres opcions restants, podríem dir que el codi que generen és menys 

estructurat o conté més errors, tot i així, d’aquestes tres restants la millor seria Nuxeo 

DAM, ja que la qualitat del seu codi és millor que les altres dues.  

Finalment, la classificació podria quedar així: Resourcespace, Entermedia, Nuxeo DAM, 

GreenStone i Fedora Commons. 
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5.- Recerca bibliogràfica sobre les WCAG 2.0 

Les normes d’accessibilitat WCAG 2.0 ("Web Content Accessibility Guidelines"). Són 

una sèrie de pautes i recomanacions per fer el contingut web més accessible, sobretot 

a una gamma més àmplia de persones amb discapacitat, com ceguesa i baixa visió, 

sordesa i la pèrdua d’audició, problemes d’aprenentatge, limitacions cognitives, 

limitacions de moviments, problemes de parla, fotosensibilitat i combinacions 

d’aquestes. Seguint aquestes directrius també fan sovint el contingut del seu web més 

usable per als usuaris en general.  

Aquestes normes estan confeccionades pel World Wide Web (W3C) que és una 

comunitat internacional on les organitzacions Membre, personal a temps complet i el 

públic en general treballen conjuntament per desenvolupar estàndards web. Liderat 

per l'inventor de la web Tim Berners-Lee i el Director Executiu (CEO) Jeffrey Jaffe, la 

missió del W3C és guiar la Web cap al seu màxim potencial. La part del consorci 

encarregada de l’accessibilitat és la WAI (Web Accessibility Initiative), que és la que 

publica les Guies d’Accessibilitat al Contingut Web. Aquesta branca del consorci W3C 

és la que confecciona les WCAG. 

Les WCAG 2.0, recomanació oficial des del 11 de desembre de 2008, s'organitzen en 

4 principis fonamentals per a l'accessibilitat del contingut: perceptible, operable, 

comprensible i robust. 

En total conformen 12 pautes o directrius (guidelines), els dos primers principis tenen 

quatre pautes associades, el tercer té tres i l'últim una pauta. Aquestes pautes 

proporcionen els objectius bàsics per fer el contingut accessible, i serveixen per 

comprendre els criteris d'èxit i implementar. S'han definit 60 criteris d'èxit o punts de 

comprovació que defineixen el nivell d'accessibilitat (A, AA o AAA). 

A continuació enumerem una llista de principis i tècniques de les WCAG 2.0: 
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5.1.- Perceptible 

El contingut web ha d’estar disponible (esser perceptible) per als sentits, vista, audició 

i/ò tacte. 

Pauta 1.1. Alternatives textuals. Ofereixi alternatives en forma de text per a tot el 

contingut no textual. 

Criteri Nivell Recomanacions 

1.1.1 Contingut 
no textual 

A  Totes les imatges, botons de imatge dels formularis 
i zones actives dels mapes de imatge, tindran un 
text alternatiu adient. 

 Les imatges que no transmetin continguts, siguin 
decoratives o amb el contingut ja present com a 
text s’oferiran amb el text alternatiu buit (alt=””) ò 
aplicades com a fons de imatge CSS. Totes les 
imatges enllaçades comptaran amb un text 
descriptiu alternatiu. 

 El contingut equivalent alternatiu  per a les imatges 
complexes s’oferirà en una pàgina (enllaçada o 
referenciada mitjançant longdesc) apart. 

 Els botons del formularis tindran noms (value) 
descriptius. 

 Els elements dels formularis tindran etiquetes 
textuals (label) associades o, si aquestes no poden 
utilitzar-se, un títol (title) descriptiu. 

 Els elements multimedia incrustats (embedded) se 
identificaran mitjaçant textos accessibles. 

 Els marcs (frames) tindran u títol apropiat. 

 

 

Pauta 1.2. Contingut depenent del temps: ofereixi alternatives per als continguts que 

depenguin del temps.  

Nota: si l’audio o el video ha sigut designat com una alternativa al contingut web (per 

exemple, una versió sonora o en llengua de signes de la pàgina web), llavors, el 

contingut web per si mateix funciona com l’alternativa. 

Criteri Nivell Recomanacions 

1.2.1 Només 
audio i només 
video pregravat 

A  S’oferirà una transcripció descriptiva (incloent totes 
les pistes i indicadors visual i auditius) per a l’audio 
gravat (no en directe) basat en web (podcast 
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d’audio, arxius MP3, etc.) 

 S’oferirà una descripció auditiva o textual per als 
videos gravats (no en directe) sense audios basat en 
web (per exemple, videos que no inclouen pistes 
d’audio). 

1.2.2 Subtítols 
(pregravats) 

A  S’oferiran subtítols per als videos gravats (no en 
directe) basats en web (videos de youtube, etc.). 

1.2.3 Audio 
descripcions o 
continguts 
“media” 
alternatius 
(pregravats) 

A  S’oferirà una transcripció ò audio descripció dels 
videos basats en web gravats (no en directe). 

1.2.4 Subtitolat 
(en directe) 

AA  S’oferiran subtítols sincronitzats amb l’audio per a 
tot el contingut multimedia oferit en directe 
(emisions només audio, web cast, 
videoconferències, animacions flash, etc.) 

1.2.5 Audio 
descripció 
(pregravat) 

AA  S’oferiran audio descripcions per a tot el contingut 
de video. Nota: només serà necessari si el video 
transmet contingut visual que no està disponible 
per defecte a la pista d’audio. 

1.2.6 Llengua 
de signes 
(pregravada) 

AAA  S’oferirà un video en llengua de signes per a tot el 
contingut “media” que contingui audio. 

1.2.7 Audio 
descripció 
extesa 
(pregravada) 

AAA  Quan una pista d’audio descripció no es pugui 
afegir al video per a mor de la sincronització de 
l’audio (per exemple, no existeixen pauses a 
l’audio), se proporcionarà una versió alternativa del 
video amb pauses que permetin les descripcions 
d’audio. 

1.2.8 
Alternatives 
“media” 
(Pregravat) 

AAA  S’oferirà una transcripció descriptiva per a tots els 
medis pregravats que continguin una pista de 
video. 

1.2.9 Només 
audio (en 
directe) 

AAA  S’oferirà una transcripció descriptiva (per exemple, 
el guió d’una presentació en viu d’audio) per a tots 
els continguts en directe que continguin audio. 

 

Pauta 1.3. Adaptable: crea contingut que pugui presentar-se de diferents maneres (per 

exemple, un disseny simplificat) sense perdre la informació ò estructura.  

Criteri Nivell Recomanacions 

1.3.1 A  El marcat semàntic s’emprarà per a designar els 
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Informació i les 
seves relacions 

encapçalaments (<h1>), llistes (<ul>,<ol> i <dl>), 
text especial o emfatitzat (<strong>, <code>, 
<abbr>, <blockquote>, per exemple), etc. El marcat 
semàntic s’haurà d’emprar adequadament. 

 Les taules s’empraran per a marcar dades 
tabulades. Les cel.les de dades (<td>) s’associaran 
amb els seus encapçalaments (<th>) on sigui 
necessari. Els títols de les taules (caption) i els seus 
resums (summary) s’usaran de forma apropiada. 

 Les etiquetes (label) textuals s’associaran amb els 
seus camps (input) corresponents en els formularis. 
Els elements dels formularis que estiguin 
relacionats s’agruparan mitjançant fieldset/legend. 

1.3.2 Seqüència 
amb significat 

A  L’ordre de navegació i lectura (determinat per a 
l’ordre en el codi font) serà lògic i intuitiu. 

1.3.3 Trets 
sensorials 

A  Les instruccions no dependran de la forma, tamany 
o ubicació visual (per exemple, “Faci clic a la icona 
quadrada per a continuar” o “Les instruccions estan 
a la columna de la dreta”. 

 Les instruccions no dependran del so (per exemple, 
“Un so beep li indica que pot continuar”). 

Pauta 1.4. Distinguible: faciliti als usuaris el veure i escoltar el contingut, incloent la 

separació entre el primer pla i el fons.  

 

Criteri Nivell Recomanacions 

1.4.1 Ús del 
color 

A  No empri el color com l’únic mètode per a 
transmetre el contingut o distingir elements 
visuals 

 Els enllaços han de distingir-se dels elements i 
text que els envolten. Si utilitza el color per a 
diferenciar els enllaços, empri una forma 
adicional per a distingir-los (per exemple, 
subratllil’s quan rebin el focus). 

1.4.2 Control 
de l’audio 

A  S’ha d’oferir un mecanisme per a poder aturar, 
pausar, silenciar o ajustar el volum de qualsevol 
so que se reprodueixi automàticament a la 
pàgina més de tres segons. 

1.4.3 Constrast 
(mínim) 

AA  El text o les imatges de text han de tenir una 
relació de contrast d’almenys 4.5:1, excepte en 
els següents casos: 
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o Ens els textos grans (de més de 18 punts 
o 14 punts en negreta) i les imatges de 
text grans en relació de contrast ha 
d’esser d’almenys de 3:1. 

o En els textos, o les imatges  de text, que 
formen part d’un component de la 
interfície d’usuari inactiu, que són 
merament decoratius, que no són visibles 
o que formen part d’una imatge la qual el 
seusignificat és visual, no tenen requisit 
mínim de contrast. 

o Els textos que formen part d’un logotip o 
d’una marca comercial no tenen un 
requisit mínim de contrast. 

1.4.4 Tamany 
del text 

AA  La pàgina haurà d’esser legible i funcional quan 
es dobli el tamany del text. 

 La interpretació del dissenyador web Roger 
Johansson a aquest punt és que fins que l’amplia 
majoria dels usuaris utilitzin navegadors que 
suportin zoom (i el suport del zoom dels 
navedors millori) hauríem de comprovar que el 
text de les nostres pàgines pot esser ampliat fins 
a un 200%. 

1.4.5 Imatges 
de text 

AA  Si la mateixa representació visual pot realitzar-se 
emprant només text, no s’han d’emprar imatges 
per a representar aquest text. 

1.4.6 Contrast 
(augmentat) 

AAA  El text o les imatges de text hauran de tenir una 
relació de contrast d’almenys 7:1. 

 Els textos grans (de més de 18 punts ò 14 punts 
en negreta) han de tenir una relació de contrast 
d’almenys 4.5:1. 

1.4.7 Baix o 
sense so de 
fons 

AAA  Comprovi que no hi ha ò no existeix un renou de 
fons molt baix que permeti distingir fàcilment les 
conversacions. 

1.4.8 
Presentació 
visual 

AAA  Per a blocs de text de més d’una frase de 
longitud: 

o No hi haurà més de 80 caràcters d’ample 

o No estaran jsutificats a ambdos costats 
(alineats els marges esquerra i dret) 

o Tendran un interlineat (d’almenys la 
meitat de l’altura del text) i espai entre 
paràgrafs (1.5 vegades la mesura de 
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l’interlineat) adient. 

o Tendran especificats un color de primer 
pla i de fons. Aquests se poden aplicar a 
elements específics de la pàgina o en la 
seva totalitat utilitzant CSS (i, per tant, 
heretats per la resta dels elements). 

o No apareixerà desplaçament horitzontal 
quan es dobli el tamany del text. 

1.4.9 Imatges 
de text (sense 
excepció) 

AAA  Només s’empraran imatges de text per a decorar 
quan no transmetin informació ò quan la 
informació no pugui representar-se de cap altra 
manera (per exemple, quan el text formi part del 
logotip d’una empresa). 
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5.2.- Operable 

Els formularis, controls, navegació i altres elements de la interfície han de permetre la 

interacció. 

Pauta 2.1. Accessibilitat mitjançant teclat: permeti que tota funcionalitat estigui 

disponible emprant el teclat. 

Criteri Nivell Recomanacions 

2.1.1 Teclat A  Totes les funcions de les pàgines haurien d’estar 
disponibles utilitzant el teclat, excepte aquelles que 
de forma coneguda no puguin realitzar-se amb el 
teclat (per exemple, un dibuix a ma alçada). 

 Les dreceres de teclat i accesskeys (que 
normalment haurien d’evitar-se) no han d’entrar en 
conflicte amb les presents al navegador i/o lector 
de pantalla. 

2.1.2 Teclat no 
bloquejat 

A  El focus del teclat no haurà d’estar bloquejat o fixat 
en un element concret de la pàgina. L’usuari haurà 
de poder-se moure per tots els elements 
navegables de la pàgina utilitzant únicament el 
teclat. 

2.1.3 Teclat 
(sense 
excepció) 

AAA  Tota la funcionalitat de les pàgines haurà d’estar 
disponible utilitzant el teclat. 

 

Pauta 2.2. Temps suficient: ofereixi als usuaris el temps suficient per a que puguin llegir 

i utilitzar el contingut. 

Criteri Nivell Recomanacions 

2.2.1 Temps 
ajustable 

A  Si una pàgina o aplicació té un limit de temps per a 
realitzar una tasca haurà d’oferir l’opció d’apagar, 
ajustar o augmentar aquest límit de temps. No és 
un requisit per a events en temps real (per 
exemple, una subhasta) on el límit de temps és 
absolutament necessari, o si el plaç de temps és de 
més de 20 hores. 

2.2.2 Pausar, 
aturar, ocultar 

A  Tot el moviment automàtic, parpadeig o 
desplaçament de més de tres segons haurà de 
poder-se pausar, aturar ò ocultar per l’usuari. El 
moviment, parpadeig o desplaçament podrà 
emprar-se per a cridar l’atenció de l’usuari o 
destacar un contingut si dura menys de tres segons. 

 El contingut actualitzat automàticament (per 
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exemple, una pàgina recarregada o redireccionada 
automàticament, un ticker de notícies, 
l’actualització d’un camp mitjançant AJAX, un avís, 
etc.) haurà de poder esser pausat, aturat ò ocultat 
per l’usuari o aquest haurà de poder controlar 
manualment els temps d’actualització. 

2.2.3 Sense 
temps 

AAA  El contingut i funcionalitat no tindrà limitacions de 
temps. 

2.2.4 
Interrupcions 

AAA  Les interrupcions (alertes, actualitzacions de 
pàgines, etc.) hauran de poder esser pospostes o 
cancel.lades per l’usuari. 

2.2.5 Re-
autenticació 

AAA  Si l’autenticació en una sessió expira, l’usuari podrà 
re-autenticar-se i continuar amb la seva activitat 
sense perdre cap dada de la pàgina actual. 

 

Pauta 2.3. Convulsions: no dissenyi els continguts de tal forma que puguin provocar 

atacs o consulsions. 

Criteri Nivell Recomanacions 

2.3.1 Tres 
llampades 
(flaixos) o sota 
del llindar 

A  No haurà de crear continguts que llampurnegin més 
de tres vegades per segon a no ser que el 
llampurneig sigui suficientment petit, que les 
llampades siguin de baix contrast i no continguin 
massa color vermell. 

2.3.2 Tres 
llampades 

AAA  No haurà de crear continguts que llampurnegin més 
de tres vegades per segons. 

 

Pauta 2.4. Navegable: ofereixi mètodes que ajudin a l’usuari a navegar, trobar el 

contingut i determinar on es troba. 

Criteri Nivell Recomanacions 

2.4.1 Accesso 
directes 

A  S’oferirà un enllaç per a saltar-se la navegació i 
altres elements que es repeteixin en totes les 
planes. 

 Si una pàgina compte amb una estructura 
adequada d’encapçalats, pot considerar-se una 
tècnic suficient enlloc d’un enllaç del tipus “anar al 
contingut principal”. Tengui en compte que la 
navegació per encapçalats encara no està 
soportada per tots els navegadors. 

 Si una pàgina utilitza un conjunt de marcs 
(frameset) i els marcs (frame) estan apropiadament 
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titolats, pot considerar-se una tècnica suficient per 
accedir directament  cada marc de manera 
individual. 

2.4.2 Títol de la 
pàgina 

A  La pàgina web ha de tenir un títol descriptiu i 
informatiu de la mateixa. 

2.4.3 Ordre del 
focus 

A  L’ordre de navegació a través dels enllaços, 
elements dels formularis, etc., haurà d’esser lògic i 
intuitiu. 

2.4.4 Propòsit 
dels enllaços 
(dins el seu 
context) 

A  Sempre que no siguin ambigus per als usuaris en 
general, els enllaços (o botons de imatge en un 
formulari, o zones actives d’una mapa de imatge) 
seran lo suficientment descriptius com per a 
identificar el seu propòsit (objectiu) directament 
des del text enllaçat o, en el seu cas, des de l’enllaç 
en el seu context (per exemple, en  els paràgrafs 
que l’envolten, elements d’una llista, cel.les o 
encapçalaments d’una taula, etc.). 

 Els enllaços (o botons de imatge en un formulari) 
amb el mateix destí hauran de tenir les mateixes 
descripcions (esser consistents, segons el criteria 
3.2.4), però els enllaços amb diferents propòsits i 
destins hauran de tenir diferents descripcions. 

2.4.5 Múltiples 
vies 

AA  S’han d’oferir múltiples vies per a trobar altres 
pàgines web del lloc web – almenys dues de les 
següents: una llista de pàgines relacionades, taula 
de continguts, mapa web, recerca en el lloc web, o 
un llistat de totes les pàgines web. 

2.4.6 
Encapçalaments 
i etiquetes 

AA  Els encapçalaments (<h>) de les pàgines i les 
etiquetes (<label>) per als controls interactius dels 
formularis hauran d’esser informatius. Eviti duplicar 
els encapçalaments (per exemple, "Més detalls") i 
les etiquetes de text (per exemple, "primer nom") a 
menys que l’estructura ofereixi una diferenciació 
adequada entre les mateixes. 

2.4.7 Visibilitat 
del focus 

AA  Comprovi que és visualment evident l’element que 
te el focus actual del teclat (per exemple, si es mou 
amb el tabulador per la pàgina, pot veure on es 
troba). 

2.4.8 Ubicació AAA  Si la pàgina web forma part d’una seqüència de 
pàgines o està dins un lloc web amb una 
esytructura complexa, haurà d’indicar la ubicació 
de la pàgina actual, per exemple, a través de les 
miques de pa (breadcrumbs) o especificant el pas 
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actual dins la seqüència (per exemple, pas 2 de 5 – 
adreça de l’enviament). 

2.4.9 Propòsit 
dels enllaços 
(enllaços sense 
context) 

AAA  Sempre que no siguin ambigus per als usuaris en 
general, els enllaços (o botons de imatge en un 
formulari, o zones actives dins un mapa de imatge) 
seran lo suficientment descriptius com per a 
identificar el seu propòsit (objectiu) directament 
des del text enllaçat. 

 No haurien d’existit enllaços (o botons de imatge 
dins un formulari) amb el mateix text que vinculin a 
lloc diferents (per exemple, "Llegeixi més"). 

2.4.10 
Encapçalaments 
de secció 

AAA  A més a més de proporcionar un document amb 
l’estructura global del lloc web, cadascuna de les 
seccions de contingut hauran d’esser designades 
mitjançant encapçalaments (títols), on sigui oportú. 
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5.3.- Comprensible 

El contingut i la interfície han de poder-se entendre fàcilment i esser semànticament 

rics. 

Pauta 3.1. Legibilitat:crei continguts legibles i fàcils d’entendre. 

Criteri Nivell Recomanacions 

3.1.1 Idioma de 
la pàgina 

A  L’idioma principal de la pàgina haurà d’estar 
identificat utilitzant l’atribut lang d’HTML (per 
exemple, <HTML lang=”ca”>). 

3.1.2 Idioma de 
les parts 

AA  Si algunes seccions tenen continguts en un idioma 
diferent al principal, aquest haurà d’estar identificat 
utilitzant l’atribut lang (per exemple, <blockquote 
lang=”en”>) quan sigui apropiat. 

 Existeixen algunes excepcions: noms propis, termes 
tècnics, paraules o frases en un llenguatge 
indeterminat o inventat, locucions pròpies de la 
llengua (vernaculars) que s’entenen dins el context 
(per exemple, locucions llatines en català). 

3.1.3 Paraules 
inusuals 

AAA  Les paraules que puguin esser ambigües, 
desconegudes o emprades d’una forma molt 
específica, hauran de definir-se a través d’un text 
adjacent, una llista de definicions, un glossari, o de 
qualsevol altra manera. 

3.1.4 
Abreujatures 

AAA  L’explicació per a les abreujatures es realitzarà, 
emprant l’element <abbr> o enllaçant a un glossari 
de termes, la primera vegada que s’emprin en el 
contingut. Nota: WCAG 2.0 no fa excepcions amb 
les abreujatures conegudes dins un determinat 
àmbit (per exemple, l’abrejatura HTML utilitzada en 
un lloc de desenvolupament web també haurà 
d’esser explicada). 

3.1.5 Nivell de 
lectura 

AAA  Una alternativa per a fer els continguts més 
comprensibles és suposar que aquells que siguin 
més avançats puguin esser raonablement llegits per 
una persona amb aproximadament 9 anys 
d’educació primària. 

3.1.6 
Pronunciació 

AAA  Si la pronunciació d’una paraula és vital per a 
comprendrer-la, la seva pronunciació es mostrarà 
seguida de l’esmentada paraula o mitjançant un 
enllaç a un glossari. 
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Pauta 3.2. Predictible: crei pàgines web que es mostrin i funcionin de manera 

predictible. 

Criteri Nivell Recomanacions 

3.2.1 Focus A  Quan un element rebi el focus no haurà d’iniciar-se 
un canvi a la pàgina que confongui o desorienti a 
l’usuari. 

3.2.2 Canvis 
imprevistos 

A  Haurà d’advertir a l’usuari amb antelació dels 
canvis imprevistos o automàtics, a la configuració 
de qualsevol element de la interfície que causi una 
modificació a la pàgina. 

3.2.3 Navegació 
consistent 

AA  Els enllaços de navegació que se repeteixin a les 
pàgines web no haurien de modificar el seu ordre al 
navegar per el lloc web. 

3.2.4 
Identificació 
consistent 

AA  Els elements que tenen la mateixa funcionalitat a 
través de múltiples pàgines web hauran 
d’indentificar-se de manera consistent. Per 
exemple, un camp de recerca a la part superior de 
la pàgina haurà d’etiquetar-se sempre de la mateixa 
manera. 

3.2.5 Sol.licitud 
de canvi 

AAA  Els canvis substancials de les pàgines, l’aparició de 
finestres emergents (popups), els canvis no 
controlats del focus del teclat, o qualsevol altre 
canvi que pogués confondre o desonrientar l’usuari 
hauran d’esser iniciats pel mateix usuari. 
Alternativament, sempre se li haurà d’oferir a 
l’usuari una opció per a desactivar els esmentats 
canvis. 

 

Pauta 3.3. Asistència a la introducció de dades: ajudi als usuaris a evitar i corregir els 

errors. 

Criteri Nivell Recomanacions 

3.3.1 
Identificació 
d’errors 

A  Ofereixi informació a l’usuari sobre els camps 
obligatoris d’un formulari, o aquells que necessitin 
un format, valor o longitud específica, utilitzant 
l’element <label> (si aquest no està disponible posi 
la informació a l’atribut title de l’element. 

 Si s’empra la validació de dades dels formularis (del 
costat client o del servidor), ofereixi la informació 
sobre els errors i avisos de forma eficient, intuitiva i 
accessible. Els errors han d’estar clarament 
identificats, oferir un accés ràpid a l’element 
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problemàtic, permetre que l’usuari pugui fàcilment 
solucionar l’error i reenviar les dades del formulari. 

3.3.2 Etiquetes 
o instruccions 

A  S’hauran de proporcionar les suficients etiquetes, 
avisos i instruccions necessaris per als elements 
interactius. Empri per això intruccions, exemples, 
posicioni adequadament les etiquetes (label) i 
agrupi i identifiqui els camps amb fieldsets/legends. 

3.3.3 
Suggerències 
d’error 

AA  Si es detecta un error a l’introduir una dada 
(mitjançant la validació del costat del client o del 
costat del servidor) haurà de proporcionar 
suggerències per a solucionar el problema de forma 
oportuna i accessible). 

3.3.4 Prevenció 
d’errors (legals, 
financers, de 
dades) 

AA  Si l’usuari pot modificar o eliminar dades de 
caràcter legal, financer o de prova, aquestes 
accions hauran d’esser reversibles, verificades o 
comprovades. 

3.3.5 Ajuda AAA  Si l’usuari pot enviar, canviar o eliminar informació, 
la informació haurà de poder tornar a estar 
disponible, i/o les accions realitzades esser 
verificades o confirmades. 

3.3.6 Prevenció 
d’errors (tots) 

AAA  Si l’usuari pot enviar informació, l’enviament haurà 
de poder esser reversible, verificar o confirmat. 

 

  



Revisió d’accessibilitat del repositori documental de la UOC, Dspace. 

 
 

Pàgina 34 de 50 
 

5.4.- Robust 

El contingut ha d’esser lo suficientment consistent i fiable com per a permetre el seu 

ús amb una àmplia varietat d’agents d’usuari, ajudes técniques... i preparat per a les 

tecnologies futures. 

Pauta 4.1. Compatible:millori la compatibilitat amb els agents d’usuari actuals i futurs, 

incloses les ajudes tècniques. 

Criteri Nivell Recomanacions 

4.1.1 Anàlisi A  S’hauran d’evitar els errors de sintaxi 
d’HTML/XHTML. El codi pot comprovar-se, 
analitzar-se i validar-se a través de 
http://validator.w3.org  

4.1.2 Nom, 
funció, valor 

A  Haurà d’utilitzar el marcat de tal forma que se 
faciliti l’accessibilitat. Això inclou seguir les 
especificacions oficials de HTML/XHTML, utilitzant 
la gramàtica formal de manera apropiada. 
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6.- Recerca eines ajuda a l’avaluació WCAG 2.0. 

Hi ha una sèrie d’eines que ajuden a la validació global de la pàgina, evaluant de 

manera automàtica o manual els punts de validació de les normes WCAG 2.0 i, en 

alguns casos, de les normes WCAG 1.0. 

 

Per a la validació global de la pàgina, en que se validen diversos punts, tenim: 

http://achecker.ca, és una solució web que avalua la url que li donem. 
 

http://www.cynthiasays.com/, és una solució web que avalua la url que li 
donem. 
 

http://www.deque.com/products/worldspace-fireeyes, és una extensió de 
Firefox que es combina amb una altra extensió anomenada Firebug. 
 

http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=614, és una extensió per al 
navegador de Microsoft, Internet Explorer. S’instal.la com a barra d’eines. 
 

http://code.google.com/p/accessext/ És una extensió de Firefox que s’instala 
com a barra d’eines. 

 

Per a la validació del color, en concret dels punts 1.4.3 i 1.4.6, els quals determinem 

que hi ha d’haver un contrast mínim en funció del tamany del text, tenim: 

Color Contrast Checker 

http://webaim.org/resources/contrastchecker/, és una solució web en la qual 
introduim la combinació de colors que volem validar i ens determina si 
compleix amb els requisitis de contrast dels puns esmentats anteriorment. 
Valida ens nivells AA i AAA. Funciona per a la versió WCAG 2.0. 

Colour Contrast Analyser 2.2 for Web Pages 

http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=628, és una aplicació del 
mateix tipus que l’anterior però en aquest cas és una aplicació d’escriptori. 
Valida ens nivells AA i AAA. Serveix per als punts 1.4.3 i 1.4.6 de les WCAG 2.0 i 
pel punt 2.2 de les WCAG 1.0. 

WCAG Contrast checker 

http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/, és una extensió de Firefox 
que permet validar la pàgina que s’està vegent, tant a nivell de l’element actual 
com a nivell de document. Valida ens nivells AA i AAA. Serveix per als punts 
1.4.3 i 1.4.6 de les WCAG 2.0 i pel punt 2.2 de les WCAG 1.0. 

 

http://achecker.ca/
http://www.cynthiasays.com/
http://www.deque.com/products/worldspace-fireeyes
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=614
http://code.google.com/p/accessext/
http://webaim.org/resources/contrastchecker/
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=628
http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/
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Web developer toolbar 

És una barra d’eines per a Firefox que permet, entre altres moltes coses, validar 
html / xhtml / css de la web. En concret la utilitzarem per a validar els punts 
(4.1.1 i 4.1.2), els quals fan referpencia a la correcció del codi html/xhtml 
emprat a la pàgina. 

     http://chrispederick.com/work/web-developer/ 

 

Complex Table Toolbar 

Aquesta eina és una barra d’eines per a Firefox que ens permet estructurar de 
manera correcta la informació tabular organitzada en taules. En concret ens 
ajudarà a revisar el punt 1.3.1 de les WCAG 2.0, el qual diu que les taules s’han 
d’emprar per a marcar les dades tabulades. Les cel.les de dades (<td>) 
s’associaran amb els seus encapçalaments (<th>) quan sigui necessari. Els títols 
de les taules (<caption>) i els seus resums (summary) s’empraran de forma 
adequada. 
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=1812  

Accessible YouTube player controls 

Aquesta eina és una arxiu flash que ens permet insertar videos de manera 
accessible i que els controls es puguin operar a través del tecla. En concret ens 
servirà per a complir amb els punts 2.1.1 i 2.1.3 de les WCAG 2.0. 
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=2260  

 

Generació de subtítols 

Adjuntem una llista d’aplicacions d’escriptori que ens serviran per a subtitolar 
els videos que volguen insertar a la web. D’aquesta manera podrem complir 
amb el punt 1.2.2 de les WCAG 2.0. 
http://www.aegisub.org/ 

http://webaim.org/techniques/captions/magpie/version1/ 

http://webaim.org/techniques/captions/magpie/version2/ 

http://webaim.org/techniques/captions/hicaption/  

 

  

http://chrispederick.com/work/web-developer/
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=1812
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=2260
http://www.aegisub.org/
http://webaim.org/techniques/captions/magpie/version1/
http://webaim.org/techniques/captions/magpie/version2/
http://webaim.org/techniques/captions/hicaption/
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7.- Validació de pàgines del programari de la UOC. 

Per a dur a terme la validació de les pàgines el que he fet ha estat anotar només els 

punts que no validen d’acord amb les WCAG 2.0, és a dir, els punts que no surten a les 

taules de validació volen dir que la pàgina analitzada els compleix. Per tant, el que 

segueix, en els subapartats successius, són una llista d’errors de validació de cadascuna 

de les planes. He agrupat les pautes segons el seu principi. 

Per a fer la validació manual he fet servir bàsicament les eines:  

Firebug (extensió de Mozilla Firefox), que m’ha servit per a revisar els elements de la 

pàgina. 

Wcag Contrast Checker (extensió de Mozilla Firefox), que m’ha servit per a revisar el 

contrast de color dels diferents elements afectats de la pàgina. 

Web Developer  (extensió de Mozilla Firefox), és una eina molt potent, i podríem dir 

que imprescindible, que m’ha servit per identificar les taules, els encapçalaments, les 

imatges sense text alternatiu, per desactivar el Javascript, per a visualitzar la pàgina 

sense estils (per saber si el document erà semànticament correcte), etc... 

 

Captura de l’entorn de treball.  
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7.1.- Pàgina inicial. 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/ 

Principi: Perceptible  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

1.1.1 Contingut no 
textual 

Existeixen imatges que no tenen l’atribut 
alt o que el tenen buit.  

S’ha de fixar un valor descriptiu per a cada 
imatge dins l’atribut “alt”. Si la descripció ha 
d’esser llarga es pot fer ús de l’atribut 
“longdesc”.  

A 

Hi ha controls de formulari sense etiquetar. S’ha d’utilitzar l’etiqueta “label” o fixar l’atribut 
“title” per identificar els camps dels formularis. 

Hi ha enllaços consecutius de text i imatge 
al mateix recurs. Aquest error es troba a les 
dues imatges superiors “Repositori 
institucional” i “O2, l’Oberta en Obert”. 

S’han d’agrupar els enllaços consecutius en un 
mateix enllaç. 

Hi ha contingut “embedded” que no te el 
text alternatiu fixat. 

S’ha de fixar el text alternatiu pel objectes 
incrustats. 

1.2.2 Subtítols 
(pregravats) 

A la pàgina hi ha un video i no estan 
disponibles els subtitols. 

S’han de proporcionar els subtitols A 

1.2.6 Llengua de signes 
(pregravada) 

No hi ha una versió del video en llengua de 
signes. 

S’ha d’afegir la versió del video en llengua de 
signes 

AAA 

1.3.1 Informació i les 
seves relacions 

S’empren taules per maquetar i no per a 
representar dades tabulades. 

S’han de subtituir les taules que s’empre per a 
maquetar per blocs (“divs”) i fer que l’estructura 
del document sigui semàntica. 

A 

Falta l’atribut “summary” a les taules. S’ha d’afegir l’atribut “summary” a les taules amb 
la descripció del que mostren. 

Els formularis que hi ha no tenen els camps 
agrupats amb “fieldset” ni tenen l’etiqueta 
“legend”. El botó “ves” hauria d’esser un 
camp del tipus <input type=”submit”> 
enlloc d’esser un enllaç. 

S’han d’agrupar els camps del formulari amb 
“fieldset” i s’ha d’afegir també l’etiqueta 
“legend” per a posar títol al formulari així com les 
etiquetes als camps del formulari utilitzant 
“label”. S’ha de substitutir l’enllaç de “ves” per 
un botó del tipus <input type=”submit”>. 

Inexistència de encapçalaments per a 
definir l’estructura del document. 

S’ha de definir l’estructura utilitzant les etiquetes 
“h1, h2, h3…” i se n’ha de fer un ús semàntic. 

Hi ha marcatge d’estil dins el propi 
document. 

L’estil del document s’ha de fixar a les fulles 
d’estil i no dins la propi document. 

1.4.1 Ús del color Hi ha enllaços que són del mateix color 
però n’hi ha alguns que no es subratllen al 
passar-hi per sobre. 

S’ha de fer que es subratllin els enllaços al 
passar-hi a sobre. No és suficient amb el color 
per a distingir els enllaços. 

A 

1.4.3 Contrast (mínim) Els botons “ves”, “publica” i “cerca”, que 
tenen fons verd, tenen problemes de 
contrast. Tambe la pastilla de “com 
publicar” no te un contrast suficient. 

S’ha de fer que el color de fons contrasti més 
amb el color del text que hi ha situat a sobre. El 
contrast mínim ha d’esser de 4.5:1. 

AA 

1.4.5 Imatges de text Les imatges de “Repositori institucional” i 
“O2, l’oberta en obert” no caldria que 
fossin imatges, es podria fer el mateix amb 
text. 

S’han d’eliminar les imatges i posar text. 
Aquestes imatges són candidates a esser 
encapçalaments (h1, h2, h3, …). 

AA 

1.4.6 Contrast 
(augmentat) 

Hi ha problemes de contrast amb la pastilla 
de “El repositori en xifres” que tenen el 
fons blau. El text no te el contrast suficient. 

S’ha de fer que el color de fons contrasti més 
amb el color del text que hi ha situat a sobre, 
amb un mínim de 7:1 

AAA 

1.4.8 Presentació visual A la secció de recerca per àrees temàtiques 
hi ha un text que excedeix les 80 columnes 
d’amplada.  

S’hauria de fixar una amplada màxima al 
contenidor de l’esmentat text. 

AAA 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/
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1.4.9 Imatges de text 
(sense excepció) 

Les imatges de “Repositori institucional” i 
“O2, l’oberta en obert” no caldria que 
fossin imatges, es podria fer el mateix amb 
text. 

S’han d’eliminar les imatges i posar text. 
Aquestes imatges són candidates a esser 
encapçalaments (h1, h2, h3, …). 

AAA 

 

Principi: operable 

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

2.1.1 Teclat Hi ha enllaços que tenen l’atribut “href” 
buit i que tenen associat l’event “onclick” 
(el menú superior dreta per exemple). 
Aquests enllaços no funcionen amb el 
teclat. 

S’ha de proporcionar una url per a l’atribut “href” 
de manera que quan el javascript estigui 
desactivat la pàgina conservi la seva 
funcionalitat. 

A 

2.4.1 Accessos directes No hi ha una estructura d’encapçalaments 
ni un enllaç per a saltar-se els elements 
comuns a totes les planes 

S’ha d’afegir una estructura d’encapçalaments 
(h1, h2, h3, …) o posar un enllaç per anar 
directament al contingut. 

A 

2.4.4 Proposit dels 
enllaços (dins el seu 
context) 

A l’enllaç “amb el suport de” no hi ha 
contingut, és només una imatge i no té 
contingut a l’atribut “alt”. 

Fixar un text per a l’atribut “alt” de la imatge. A 

Al peu de la plana, just al costat de l’enllaç 
“La biblioteca respon” hi ha un enllaç que 
no té contingut. 

Eliminar l’enllaç o dotar-lo de contingut. 

2.4.7 Visibilitat del focus No es visualitza clarament quin és l’element 
de la pàgina que te el focus. 

Fixar el focus de l’element actiu AA 

2.4.9 Propòsit dels 
enllaços (enllaços sense 
context) 

A la part inferior de la columna de la dreta 
hi ha dos cops l’enllaç “més informació”. 
Aquest enllaç duu a dos lloc diferents. 

S’hauria d’eliminar l’ambiguetat de l’enllaç i fer 
que cadascun deixés intuir el seu propi destí. 

AAA 

2.4.10 Encapçalaments 
de secció 

Els títols de les seccions (com ara, cerca, 
explora, cerca per àrees temàtiques) no fan 
ús dels encapçalaments. 

Els títols de les seccions haurien d’esser h1, h2, 
h3, … 

AAA 

 

Principi: Comprensible 

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

3.1.1 Idioma de la pàgina L’etiqueta “html” no té fixat l’idioma. Hauria de tenir el tag tal com: <html lang=”ca”> A 

3.1.4 Abreujatures  Hi ha abreujatures que no estac marcades 
amb l’etiqueta “abbr”, tals com FAQ al 
menu superior dreta o RSS al mòdul Fonts 
RSS a la part inferior dreta. 

S’haurien de marcar les abreujatures amb el tag 
“abbr”. 

AAA 

3.2.2 Canvis imprevistos El formulari de cerca de la part superior no 
té el botó de submit. Té un enllaç que fa la 
funció d’enviar el formulari. 

Afegir el botó de submit al formulari i eliminar 
l’enllaç. 

A 

3.2.5 Sol.licitud de canvi Els enllaços que s’obrin en finestra nova no 
ho indiquen. Per exemple els enllaços del 
menú de la part superior dreta. 

S’hauria d’indicar amb un text “s’obri en finestra 
nova”, es podria fer emprant l’atribut “title” de 
l’enllaç. 

AAA 

3.3.1 Identificació 
d’errors 

Al formulari de cerca s’hauria de mostrar 
un error quan llances la cerca amb el cap 
buit. 

S’ha de mostrar informació sobre l’error. A 

3.3.2 Etiquetes o 
instruccions 

Al formulari de cerca s’hauria d’indicar que 
es necessari introduir un terme per a 
realitzar la cerca. També s’hauria d’indicar 
la longitud mínima del terme. 

Fixar, a través de <label> ò l’atribut “title”, les 
indicacions necessàries per a realitzar la cerca. 

A 
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Principi: Robust 

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

4.1.1 – Anàlisi El codi XHTML conté errors. El document no 
està ben format. Hi ha 30 errors i 16 
advertències. Les fulles d’estil també 
contenen errors. Hi ha 45 errors. 

S’ha de corregir per tal d’evitar errors de mal 
tancament d’etiquetes, etc. S’han de revisar les 
fulles d’estil. 

A 

4.1.1 – Nom, funció valor Hi ha controls de formulari sense etiquetar. 
El formulari de cerca no té etiquetes label. 

S’ha d’utilitzar l’etiqueta “label” o fixar l’atribut 
“title” per identificar els camps dels formularis. 

A 

 

7.2.- Plana amb resultats de la cerca per la paraula "accessibility".  

 http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/simple-search?query=accessibility 

Principi: Perceptible  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

1.1.1 Contingut no 
textual 

Existeixen imatges que no tenen l’atribut 
alt o que el tenen buit.  

S’ha de fixar un valor descriptiu per a cada 
imatge dins l’atribut “alt”. Si la descripció ha 
d’esser llarga es pot fer ús de l’atribut 
“longdesc”.  

A 

Hi ha controls de formulari sense etiquetar. S’ha d’utilitzar l’etiqueta “label” o fixar l’atribut 
“title” per identificar els camps dels formularis. 

Hi ha enllaços consecutius de text i imatge 
al mateix recurs. Aquest error es troba a les 
dues imatges superiors “Repositori 
institucional” i “O2, l’Oberta en Obert”. 

S’han d’agrupar els enllaços consecutius en un 
mateix enllaç. 

1.3.1 Informació i les 
seves relacions 

S’empren taules per maquetar i no per a 
representar dades tabulades. 

S’han de subtituir les taules que s’empren per a 
maquetar per blocs (“divs”) i fer que l’estructura 
del document sigui semàntica. 

A 

Hi ha marcatge d’estil dins el propi 
document. S’utilitza l’etiqueta <small>. 

L’estil del document s’ha de fixar a les fulles 
d’estil i no dins la propi document. 

1.4.1 Ús del color Hi ha enllaços que són del mateix color 
però n’hi ha alguns que no es subratllen al 
passar-hi per sobre. 

S’ha de fer que es subratllin els enllaços al 
passar-hi a sobre. No és suficient amb el color 
per a distingir els enllaços. 

A 

1.4.3 Contrast (mínim) Hi ha problemes de contrast amb els 
botons del formulari. Els botons “ves”, 
“actualitzar”, que tenen fons verd, tenen 
problemes de contrast. 

S’ha de fer que el color de fons contrasti més 
amb el color del text que hi ha situat a sobre. Ha 
d’haver-hi un mínim de 4.5:1. 

AA 

1.4.5 Imatges de text Les imatges de “Repositori institucional” i 
“O2, l’oberta en obert” no caldria que 
fossin imatges, es podria fer el mateix amb 
text. 

S’han d’eliminar les imatges i posar text. 
Aquestes imatges són candidates a esser 
encapçalaments (h1, h2, h3, …). 

AA 

1.4.6 Contrast 
(augmentat) 

El títol de la plana que posa “resultats de la 
cerca” no te un constrast suficient. 

S’ha d’augmentar el contrast fins almenys un 
4.5:1. 

AAA 

1.4.9 Imatges de text 
(sense excepció) 

Les imatges de “Repositori institucional” i 
“O2, l’oberta en obert” no caldria que 
fossin imatges, es podria fer el mateix amb 
text. 

S’han d’eliminar les imatges i posar text. 
Aquestes imatges són candidates a esser 
encapçalaments (h1, h2, h3, …). 

AAA 

    

 

Principi: Operable 
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Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

2.1.1 Teclat Hi ha enllaços que tenen l’atribut “href” 
buit i que tenen associat l’event “onclick” 
(el menú superior dreta per exemple). 
Aquests enllaços no funcionen amb el 
teclat. 

S’ha de proporcionar una url per a l’atribut “href” 
de manera que quan el javascript estigui 
desactivat la pàgina conservi la seva 
funcionalitat. 

A 

2.4.1 Accessos directes Hi ha encapçalaments però estan mal 
estructurats ja que passen del H1 al H3. 

S’ha d’afegir una estructura d’encapçalaments 
correcta o posar un enllaç per anar directament 
al contingut. 

A 

2.4.4 Proposit dels 
enllaços (dins el seu 
context) 

Al peu de la plana, just al costat de l’enllaç 
“La biblioteca respon” hi ha un enllaç que 
no té contingut. 

Eliminar l’enllaç o dotar-lo de contingut. A 

2.4.6 Encapçalaments i 
etiquetes 

La pàgina te alguns camps de formulari que 
si que estan etiquetats amb l’etiqueta 
<label> però en té molts d’altres que no hi 
estan. 

S’ha d’afegir l’etiqueta <label> per anomenar la 
funció de cadascun dels camps del formulari. 

AA 

2.4.7 Visibilitat del focus No es visualitza clarament quin és l’element 
de la pàgina que te el focus. 

Fixar el focus de l’element actiu AA 

2.4.9 Propòsit dels 
enllaços (enllaços sense 
context) 

A la pàgina hi ha dos enllaços que duen el 
mateix text “Universitat Oberta de 
Catalunya” però duen a llocs diferents. 
Linies 536 i 866 del codi font. 

S’hauria d’eliminar l’ambiguetat de l’enllaç i fer 
que cadascun deixés intuir el seu propi destí. 

AAA 

2.4.10 Encapçalaments 
de secció 

Hi ha encapçalaments però estan mal 
estructurats ja que passen del H1 al H3. 

S’ha d’afegir una estructura d’encapçalaments 
correcta. Els títols de les seccions haurien d’esser 
h1, h2, h3, … 

AAA 

Els títols de les seccions (com ara, explora, 
publica, serveis) no fan ús dels 
encapçalaments. 

Els títols de les seccions haurien d’esser h1, h2, 
h3, … 

 

Principi: Comprensible  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

3.1.1 Idioma de la pàgina L’etiqueta “html” no té fixat l’idioma. Hauria de tenir el tag tal com: <html lang=”ca”> A 

3.1.4 Abreujatures  Hi ha abreujatures que no estac marcades 
amb l’etiqueta “abbr”, tals com FAQ al 
menu superior dreta o WCAG  ò HTML 5 al 
llistat de resultats. 

S’haurien de marcar les abreujatures amb el tag 
“abbr”. 

AAA 

3.2.2 Canvis imprevistos El formulari de cerca de la part superior 
dreta no té el botó de submit. Té un enllaç 
que fa la funció d’enviar el formulari. 

Afegir el botó de submit al formulari i eliminar 
l’enllaç. 

A 

3.2.5 Sol.licitud de canvi Els enllaços que s’obrin en finestra nova no 
ho indiquen. Per exemple els enllaços del 
menú de la part superior dreta. 

S’hauria d’indicar amb un text “s’obri en finestra 
nova”, es podria fer emprant l’atribut “title” de 
l’enllaç. 

AAA 

3.3.1 Identificació 
d’errors 

Al formulari de cerca s’hauria de mostrar 
un error quan llances la cerca amb el cap 
buit. 

S’ha de mostrar informació sobre l’error. A 

3.3.2 Etiquetes o 
instruccions 

Al formulari de cerca s’hauria d’indicar que 
es necessari introduir un terme per a 
realitzar la cerca. També s’hauria d’indicar 
la longitud mínima del terme. 

Fixar, a través de <label> ò l’atribut “title”, les 
indicacions necessàries per a realitzar la cerca. 

A 
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Principi: Robust  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

4.1.1 – Anàlisi El codi XHTML conté errors. El document no 
està ben format. Hi ha 3 errors. Les fulles 
d’estil també contenen errors. Hi ha 45 
errors. 

S’ha de corregir per tal d’evitar errors de mal 
tancament d’etiquetes, etc. S’han de revisar les 
fulles d’estil. 

A 

4.1.1 – Nom, funció valor Hi ha controls de formulari sense etiquetar. 
El formulari de cerca no té etiquetes label. 

S’ha d’utilitzar l’etiqueta “label” o fixar l’atribut 
“title” per identificar els camps dels formularis. 

A 

 

7.3.- Plana d’exploració per autors.  

 http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/browse?type=author 

Principi: Perceptible  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

1.1.1 Contingut no 
textual 

Existeixen imatges que no tenen l’atribut 
alt o que el tenen buit.  

S’ha de fixar un valor descriptiu per a cada 
imatge dins l’atribut “alt”. Si la descripció ha 
d’esser llarga es pot fer ús de l’atribut 
“longdesc”.  

A 

Hi ha controls de formulari sense etiquetar. S’ha d’utilitzar l’etiqueta “label” o fixar l’atribut 
“title” per identificar els camps dels formularis. 

Hi ha enllaços consecutius de text i imatge 
al mateix recurs. Aquest error es troba a les 
dues imatges superiors “Repositori 
institucional” i “O2, l’Oberta en Obert”. 

S’han d’agrupar els enllaços consecutius en un 
mateix enllaç. 

1.3.1 Informació i les 
seves relacions 

S’empren taules per maquetar i no per a 
representar dades tabulades. 

S’han de subtituir les taules que s’empren per a 
maquetar per blocs (“divs”) i fer que l’estructura 
del document sigui semàntica. 

A 

Hi ha marcatge d’estil dins el propi 
document. S’utilitza, per exempe, l’etiqueta 
<small> i atributs de presentació tals com 
“cellpadding”. 

L’estil del document s’ha de fixar a les fulles 
d’estil i no dins la propi document. 

L’ús dels encapçalaments és incorrecte, hi 
ha un <h2> però no existeix cap <h1>.- 

S’ha de definir l’estructura utilitzant les etiquetes 
“h1, h2, h3…” i se n’ha de fer un ús semàntic. 
S’ha de seguir la jerarquia dels encapçalaments. 

1.4.1 Ús del color Hi ha enllaços que són del mateix color 
però n’hi ha alguns que no es subratllen al 
passar-hi per sobre. 

S’ha de fer que es subratllin els enllaços al 
passar-hi a sobre. No és suficient amb el color 
per a distingir els enllaços. 

A 

1.4.3 Contrast (mínim) Hi ha problemes de contrast amb els 
botons del formulari. Els botons “ves”, 
“actualitzar”, que tenen fons verd, tenen 
problemes de contrast. 

S’ha de fer que el color de fons contrasti més 
amb el color del text que hi ha situat a sobre. Ha 
d’haver-hi un mínim de 4.5:1. 

AA 

1.4.5 Imatges de text Les imatges de “Repositori institucional” i 
“O2, l’oberta en obert” no caldria que 
fossin imatges, es podria fer el mateix amb 
text. 

S’han d’eliminar les imatges i posar text. 
Aquestes imatges són candidates a esser 
encapçalaments (h1, h2, h3, …). 

AA 

1.4.6 Contrast 
(augmentat) 

El títol de la plana que posa “Visualitzant 
per autor(s)” no te un constrast suficient. 

S’ha d’augmentar el contrast fins almenys un 
4.5:1. 

AAA 

1.4.9 Imatges de text 
(sense excepció) 

Les imatges de “Repositori institucional” i 
“O2, l’oberta en obert” no caldria que 
fossin imatges, es podria fer el mateix amb 
text. 

S’han d’eliminar les imatges i posar text. 
Aquestes imatges són candidates a esser 
encapçalaments (h1, h2, h3, …). 

AAA 
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Principi: Operable  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

2.1.1 Teclat Hi ha enllaços que tenen l’atribut “href” 
buit i que tenen associat l’event “onclick” 
(el menú superior dreta per exemple). 
Aquests enllaços no funcionen amb el 
teclat. 

S’ha de proporcionar una url per a l’atribut “href” 
de manera que quan el javascript estigui 
desactivat la pàgina conservi la seva 
funcionalitat. 

A 

2.4.1 Accessos directes Hi ha encapçalaments però estan mal 
estructurats, hi ha un <h2> però no existeix 
cap <h1>. 

S’ha d’afegir una estructura d’encapçalaments 
correcta o posar un enllaç per anar directament 
al contingut. 

A 

2.4.4 Proposit dels 
enllaços (dins el seu 
context) 

Al peu de la plana, just al costat de l’enllaç 
“La biblioteca respon” hi ha un enllaç que 
no té contingut. Linia 805 del codi font. 

Eliminar l’enllaç o dotar-lo de contingut. A 

2.4.6 Encapçalaments i 
etiquetes 

La pàgina te alguns camps de formulari que 
si que estan etiquetats amb l’etiqueta 
<label> però en té molts d’altres que no hi 
estan. 

S’ha d’afegir l’etiqueta <label> per anomenar la 
funció de cadascun dels camps del formulari. 

AA 

2.4.7 Visibilitat del focus No es visualitza clarament quin és l’element 
de la pàgina que te el focus. 

Fixar el focus de l’element actiu AA 

2.4.10 Encapçalaments 
de secció 

Hi ha encapçalaments però estan mal 
estructurats ja que hi ha un <h2> però no hi 
ha cap <h1>. 

S’ha d’afegir una estructura d’encapçalaments 
correcta. Els títols de les seccions haurien d’esser 
h1, h2, h3, … 

AAA 

Els títols de les seccions (com ara, explora, 
publica, serveis) no fan ús dels 
encapçalaments. 

Els títols de les seccions haurien d’esser h1, h2, 
h3, … 

 

Principi: Comprensible  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

3.1.1 Idioma de la pàgina L’etiqueta “html” no té fixat l’idioma. Hauria de tenir el tag tal com: <html lang=”ca”> A 

3.1.4 Abreujatures  Hi ha abreujatures que no estac marcades 
amb l’etiqueta “abbr”, tal com FAQ al menu 
superior dreta. 

S’haurien de marcar les abreujatures amb el tag 
“abbr”. 

AAA 

3.2.2 Canvis imprevistos El formulari de cerca de la part superior 
dreta no té el botó de submit. Té un enllaç 
que fa la funció d’enviar el formulari. 

Afegir el botó de submit al formulari i eliminar 
l’enllaç. 

A 

3.2.5 Sol.licitud de canvi Els enllaços que s’obrin en finestra nova no 
ho indiquen. Per exemple els enllaços del 
menú de la part superior dreta. 

S’hauria d’indicar amb un text “s’obri en finestra 
nova”, es podria fer emprant l’atribut “title” de 
l’enllaç. 

AAA 

3.3.1 Identificació 
d’errors 

Al formulari de cerca s’hauria de mostrar 
un error quan llancés la cerca amb el cap 
buit. 

S’ha de mostrar informació sobre l’error. A 

3.3.2 Etiquetes o 
instruccions 

Al formulari de cerca (a la part central) 
s’hauria d’indicar que es necessari introduir 
un terme per a realitzar la cerca. També 
s’hauria d’indicar la longitud mínima del 
terme. 

Fixar, a través de <label> ò l’atribut “title”, les 
indicacions necessàries per a realitzar la cerca. 

A 
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Principi: Robust  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

4.1.1 – Anàlisi El codi XHTML conté errors. El document no 
està ben format. Hi ha 3 errors. Les fulles 
d’estil també contenen errors. Hi ha 45 
errors. 

S’ha de corregir per tal d’evitar errors de mal 
tancament d’etiquetes, etc. S’han de revisar les 
fulles d’estil. 

A 

4.1.1 – Nom, funció valor Hi ha controls de formulari sense etiquetar. 
El formulari de cerca no té etiquetes label. 

S’ha d’utilitzar l’etiqueta “label” o fixar l’atribut 
“title” per identificar els camps dels formularis. 

A 

 

7.4.- Plana d'un document concret.  

 http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/8261 

 

Principi: Perceptible  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

1.1.1 Contingut no 
textual 

Existeixen imatges que no tenen l’atribut 
alt o que el tenen buit.  Linia 335 del codi 
font. 

S’ha de fixar un valor descriptiu per a cada 
imatge dins l’atribut “alt”. Si la descripció ha 
d’esser llarga es pot fer ús de l’atribut 
“longdesc”.  

A 

Hi ha enllaços consecutius de text i imatge 
al mateix recurs. Aquest error es troba a les 
dues imatges superiors “Repositori 
institucional” i “O2, l’Oberta en Obert”. 

S’han d’agrupar els enllaços consecutius en un 
mateix enllaç. 

1.3.1 Informació i les 
seves relacions 

S’empren taules per maquetar i no per a 
representar dades tabulades. Per a la taula 
que mostra la informació del document no 
te l’atribut “summary”. 

S’han de subtituir les taules que s’empren per a 
maquetar per blocs (“divs”) i fer que l’estructura 
del document sigui semàntica. Afegir l’atribut 
“summary” a la taula que mostra la informació 
del document en qüestió. 

A 

Hi ha marcatge d’estil dins el propi 
document. S’utilitza, per exempe, l’etiqueta 
<small> (linia 745) i atributs de presentació 
tals com “cellpadding” (linia 88). 

L’estil del document s’ha de fixar a les fulles 
d’estil i no dins la propi document. 

No existeixen encapçalaments. S’ha de definir l’estructura utilitzant les etiquetes 
“h1, h2, h3…” i se n’ha de fer un ús semàntic. 
S’ha de seguir la jerarquia dels encapçalaments. 

1.4.1 Ús del color Hi ha enllaços que són del mateix color 
però n’hi ha alguns que no es subratllen al 
passar-hi per sobre. Per exemple l’enllaç de 
la uri del document no es comporta igual 
que l’enllaç del menú de la part superior 
dreta. No és subratlla la passar-hi per 
sobre. 

S’ha de fer que es subratllin els enllaços al 
passar-hi a sobre. No és suficient amb el color 
per a distingir els enllaços. 

A 

1.4.3 Contrast (mínim) Hi ha problemes de contrast amb els 
botons del formulari. Els botó “ves”, que té 
el fons verd, no té un contrast suficient. 
Tampoc el botons d’estadístiques, de 
recomanació del document i del dublin core 
tenen un contrast suficient. 

S’ha de fer que el color de fons contrasti més 
amb el color del text que hi ha situat a sobre. Ha 
d’haver-hi un mínim de 4.5:1. 

AA 

1.4.5 Imatges de text Les imatges de “Repositori institucional” i 
“O2, l’oberta en obert” no caldria que 
fossin imatges, es podria fer el mateix amb 

S’han d’eliminar les imatges i posar text. 
Aquestes imatges són candidates a esser 
encapçalaments (h1, h2, h3, …). 

AA 
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text. 

1.4.9 Imatges de text 
(sense excepció) 

Les imatges de “Repositori institucional” i 
“O2, l’oberta en obert” no caldria que 
fossin imatges, es podria fer el mateix amb 
text. 

S’han d’eliminar les imatges i posar text. 
Aquestes imatges són candidates a esser 
encapçalaments (h1, h2, h3, …). 

AAA 

 

Principi: Operable  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

2.1.1 Teclat Hi ha enllaços que tenen l’atribut “href” 
buit i que tenen associat l’event “onclick” 
(el menú superior dreta per exemple). 
Aquests enllaços no funcionen amb el 
teclat. 

S’ha de proporcionar una url per a l’atribut “href” 
de manera que quan el javascript estigui 
desactivat la pàgina conservi la seva 
funcionalitat. 

A 

2.4.1 Accessos directes No hi ha encapçalaments. S’ha d’afegir una estructura d’encapçalaments 
correcta o posar un enllaç per anar directament 
al contingut. 

A 

2.4.4 Proposit dels 
enllaços (dins el seu 
context) 

Al peu de la plana, just al costat de l’enllaç 
“La biblioteca respon” hi ha un enllaç que 
no té contingut. Linia 797 del codi font. 

Eliminar l’enllaç o dotar-lo de contingut. A 

2.4.7 Visibilitat del focus No es visualitza clarament quin és l’element 
de la pàgina que te el focus. 

Fixar el focus de l’element actiu AA 

2.4.10 Encapçalaments 
de secció 

No hi ha encapçalaments. S’ha d’afegir una estructura d’encapçalaments 
correcta. Els títols de les seccions haurien d’esser 
h1, h2, h3, … 

AAA 

Els títols de les seccions (com ara, explora, 
publica, serveis) no fan ús dels 
encapçalaments. 

Els títols de les seccions haurien d’esser h1, h2, 
h3, … 

 

Principi: Comprensible  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

3.1.1 Idioma de la pàgina L’etiqueta “html” no té fixat l’idioma. Hauria de tenir el tag tal com: <html lang=”ca”> A 

3.1.4 Abreujatures  Hi ha abreujatures que no estac marcades 
amb l’etiqueta “abbr”, tal com FAQ al menu 
superior dreta. 

S’haurien de marcar les abreujatures amb el tag 
“abbr”. 

AAA 

3.2.2 Canvis imprevistos El formulari de cerca de la part superior 
dreta no té el botó de submit. Té un enllaç 
que fa la funció d’enviar el formulari. 

Afegir el botó de submit al formulari i eliminar 
l’enllaç. 

A 

3.2.5 Sol.licitud de canvi Els enllaços que s’obrin en finestra nova no 
ho indiquen. Per exemple els enllaços del 
menú de la part superior dreta. 

S’hauria d’indicar amb un text “s’obri en finestra 
nova”, es podria fer emprant l’atribut “title” de 
l’enllaç. 

AAA 

3.3.2 Etiquetes o 
instruccions 

Al formulari de cerca (a la part dreta) 
s’hauria d’indicar que es necessari introduir 
un terme per a realitzar la cerca. També 
s’hauria d’indicar la longitud mínima del 
terme. 

Fixar, a través de <label> ò l’atribut “title”, les 
indicacions necessàries per a realitzar la cerca. 

A 

 

Principi: Robust 

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

4.1.1 – Anàlisi El codi XHTML conté errors. El document no S’ha de corregir per tal d’evitar errors de mal A 



Revisió d’accessibilitat del repositori documental de la UOC, Dspace. 

 
 

Pàgina 46 de 50 
 

està ben format. Hi ha 19 errors i 15 
advertències. Les fulles d’estil també 
contenen errors. Hi ha 45 errors. 

tancament d’etiquetes, etc. S’han de revisar les 
fulles d’estil. 

4.1.1 – Nom, funció valor Hi ha controls de formulari sense etiquetar. 
El formulari de cerca no té etiquetes label. 

S’ha d’utilitzar l’etiqueta “label” o fixar l’atribut 
“title” per identificar els camps dels formularis. 

A 

 

7.5.- Plana d'ajuda.  

 http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/help/index_ca.html 

Principi: Perceptible  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

1.2.2 Subtítols 
(pregravats) 

A la pàgina hi ha un video i no estan 
disponibles els subtitols,tot i que hi ha un 
enllaç cap a una plana que inclou una 
transcripció del contingut, aquesta plana no 
existeix. 

S’han de proporcionar els subtitols. A 

1.2.6 Llengua de signes 
(pregravada) 

No hi ha una versió del video en llengua de 
signes. 

S’ha d’afegir la versió del video en llengua de 
signes 

AAA 

1.3.1 Informació i les 
seves relacions 

S’empren taules per maquetar i no per a 
representar dades tabulades (per exemple 
la taula de la secció de FAQ). La taula que 
explica els camps que s’han d’introduir per 
afegir una publicació  no s’empra 
adequadament, seria millor i més ac 
cessible emprar una llista de definicions 
<dl> 

S’han de subtituir les taules que s’empren per a 
maquetar per blocs (“divs”) i fer que l’estructura 
del document sigui semàntica.  

A 

L’estructura d’encapçalaments que s’empra 
és incorrecte. Hi ha més d’un <h1> quan 
normalment només n’hi hauria d’haver un. 
També trobem encapçalaments que estan 
buits (linia 132 del codi font) 

S’han d’eliminar els <h1> que sobren i s’ha 
d’estructurar correctament la jerarquia 
d’encapçalaments. 

Hi ha marcatge d’estil dins el propi 
document. S’utilitza, per exempe, l’etiqueta 
<i> (linia 744 del codi font). També 
s’empren atributs de presentació tals con 
“cellpadding” (linia 18 del codi font). 

L’estil del document s’ha de fixar a les fulles 
d’estil i no dins el propi document. 

1.4.1 Ús del color Els enllaços no es subratllen al passar-hi per 
a sobre. No basta només diferenciar-los 
amb el color. 

S’ha de fer que es subratllin els enllaços al 
passar-hi a sobre. No és suficient amb el color 
per a distingir els enllaços. 

A 

1.4.3 Contrast (mínim) Hi ha problemes de contrast amb les 
paraules de color taronja (linies 441, 459 i 
460 del codi font) . 

S’ha de fer que el color de fons contrasti més 
amb el color del text que hi ha situat a sobre. Ha 
d’haver-hi un mínim de 4.5:1. 

AA 

1.4.5 Imatges de text La imatge de “O2, l’oberta en obert” no 
caldria que fos una imatge, es podria fer el 
mateix amb text. 

S’han d’eliminar les imatges i posar text. 
Aquestes imatges són candidates a esser 
encapçalaments (h1, h2, h3, …). 

AA 

1.4.6 Contrast 
(augmentat) 

Hi ha un problema de contrast amb el text 
de les preguntes de la secció FAQ. També hi 
ha un problema de falta de contrast amb 
els encapçalaments <h2> “informació 
general”, “navegació”, “cerca”, “opcions 
d’usuari”, “serveis de valor afegit”, “què és i 
què conté”, “repositoris cooperatius”, 

S’ha d’augmentar el contrast fins almenys un 7:1. AAA 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/help/index_ca.html
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“accés obert” , “Política institucional 
d’accés obert…”, “Per què hauries de 
dipositar en accés obert?” i “Drets d’autor”. 

1.4.8 Presentació visual En general el contenidor del text 
s’expandeix al 100% de l’amplada de la 
plana. Això fa que l’amplada del text tingui 
més de 80 columnes.  

S’hauria de fixar una amplada màxima al 
contenidor de l’esmentat text per tal que no 
superés els 80 caràcters de longitud. 

AAA 

1.4.9 Imatges de text 
(sense excepció) 

La imatge de “O2, l’oberta en obert” no 
caldria que fos una imatge, es podria fer el 
mateix amb text. 

S’han d’eliminar les imatges i posar text. 
Aquestes imatges són candidates a esser 
encapçalaments (h1, h2, h3, …). 

AAA 

 

Principi: Operable  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

2.4.1 Accessos directes Hi ha encapçalaments que estan seguits i 
no hi ha continguts entre els mateixos. 

O s’han d’eliminar o s’ha d’afegir el contingut si 
és el cas. 

A 

2.4.6 Encapçalaments i 
etiquetes 

Hi ha encapçalements que estan buits (per 
exemple a la linia 132 del codi font). 

S’han d’eliminar els encapçalaments que estiguin 
buits. 

AA 

2.4.7 Visibilitat del focus No es visualitza clarament quin és l’element 
de la pàgina que te el focus. 

Fixar el focus de l’element actiu AA 

2.4.9 Propòsit dels 
enllaços (enllaços sense 
context) 

A la pàgina hi ha alguns enllaços que tenen 
text diferent però duen al mateix destí (per 
exemple a la linia 196 del codi font). 

S’hauria d’eliminar l’ambiguetat de l’enllaç o fer 
que cadascun deixés intuir el seu propi destí. 

AAA 

2.4.10 Encapçalaments 
de secció 

Hi ha encapçalament que estan seguits i no 
hi ha contingut entre els mateixos. De el un 
dels dos està buit (linies 132 i 133 del codi 
font). 

S’han d’eliminar els encapçalaments que estiguin 
buits. 

AAA 

 

Principi: Comprensible  

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

3.1.1 Idioma de la pàgina L’etiqueta “html” no té fixat l’idioma. Hauria de tenir el tag tal com: <html lang=”ca”> A 

3.1.4 Abreujatures  Hi ha abreujatures que no estac marcades 
amb l’etiqueta “abbr”, tal com FAQ. 

S’haurien de marcar les abreujatures amb el tag 
“abbr”. 

AAA 

 

Principi: Robust 

Punt de verificació Error(s) Solució Niv. 

4.1.1 – Anàlisi El codi XHTML conté errors. El document no 
està ben format. Hi ha 103 errors i 27 
advertències. Les fulles d’estil també 
contenen errors. Hi ha 45 errors. 

S’ha de corregir per tal d’evitar errors de mal 
tancament d’etiquetes, etc. S’han de revisar les 
fulles d’estil. 

A 
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7.6.- Conclusions de la validació de les pàgines.  

Un cop finalitzada la validació de les pàgines del programari Dspace, la qual s’ha fet 

revisant els diferents nivells de compliment dels criteris, A, AA i AAA, podríem 

concloure que aquest programari no genera un codi accessible, ni tan sols al nivell A.  

Actualment la legislació espanyola exigeix que els ens públics compleixin almenys el 

nivell AA. En aquest cas no es compliria l’esmentada legislació.  

Els problemes que s’han anat detectant són, a totes les planes, dels 4 principis de les 

WCAG 2.0 (perceptible, operable, comprensible i robust) i de tots els nivells, A, AA i 

AAA. 

Els problemes més comuns que hem anat trobant han estat: 

 falta de contingut alternatiu (text) per a les imatges 

 mala estructuració del contingut de la plana al no utilitzar els encapçalaments o 

utilització incorrecta dels encapçalements 

 utilització d’etiquetes d’estil dins el mateix codi de la plana 

 incorrecta diferenciació dels enllaços del reste de contingut 

 falta de contrast en el textos 

 formularis sense l’etiquetació dels controls 

 utilització de taules per a la maquetació del contingut 

 utilització d’events associats a un dispositiu, del tipus “onclick” 

 obertura d’enllaços en finestra nova sense avisar a l’usuari 

 incorrecció del codi xhtml al no crear un document ben format i incorreció dels 

estils css 

 utilització de imatges per a contingut que podria esser text 

 manca de l’especificació de l’idioma al tag html de les pàgines 

Aquests errors han estat recurrent al llarg de les cinc planes analitzades. Això fa pensar 

que, si pensem en el programari com un conjunt, a manera que s’anessin arreglant els 

errors les diferents planes s’anirien corregint de la mateixa manera. Aquest fet també 

ha produït que a mesura que s’anava avançant en l’anàlisi la tasca era cada cop més 

sencilla ja que els errors s’anaven repetint d’una pàgina a l’altra. 

A continuació s’exposa una taula amb el resum del número de criteris incomplerts per 

nivell, és a dir, que no validen, de cadascuna de les planes avaluades. 
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Taula de número de criteris incomplerts per nivell de cadascuna de les planes. 

Plana 
Nivell 

A AA AAA 

Plana inicial 13 3 8 

Plana amb resultats de la cerca per paraula “accessibility” 12 4 6 

Plana d’exploració per autors 12 4 5 

Plana d’un document concret 11 3 4 

Plana d’ajuda 6 4 7 

Totals 54 18 30 

 

Finalment, podríem concloure que Dspace no és la millor elecció com a gestor d’actius 

digitals. Hem vist que hi ha millors alternatives que generen uns continguts més 

accessibles i, per tant, més abordables per a la majoria de la gent. 
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