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1. Introducció 

En el marc del treball final de grau sobre els murs de pagament als mitjans de 

comunicació, a continuació es recullen bones pràctiques en les pàgines de subscripció o 

pagament. Per a aquest propòsit, s’inclouen tant les solucions utilitzades pels mitjans de 

comunicació d’arreu del món, com per altres serveis web de subscripció.  

En la mesura del possible, les bones pràctiques s’han classificat d’acord amb els deu 

principis heurístics per al disseny d’interfícies d’usuari de Jakob Nielsen1: 

1. Visibilitat de l’estat del sistema 

2.  Adequació entre el sistema i el món real 

3. Llibertat i control per part de l’usuari 

4. Consistència i estàndards 

5. Prevenció d’errors 

6. Reconeixement abans que record 

7. Flexibilitat i eficiència en l’ús 

8. Disseny estètic i minimalista 

9. Ajuda els usuaris a reconèixer i diagnosticar els errors i recuperar-se’n 

10. Ajuda i documentació 

 

  

 

  

 

1 Nielsen, Jakob (1994). “10 usability heuristics for user interface design”. A Nielsen Norman Group. 

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ 

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
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2. Bones pràctiques de pàgines de subscripció 

2.1. Visibilitat de l’estat del sistema 

- Informar l’usuari de forma anticipada de l’existència del mur de pagament 

i del seu funcionament. 

Entre els diaris amb un mur de pagament dosificat (“metered”) resulta recomanable 

informar els usuaris de quants articles gratuïts els resten.    

 
Figura 1. Límit d’articles disponibles al diari El País  

 
Figura 2. Límit d’articles disponibles a The Atlantic 
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- Indicar de quants passos consta la subscripció i en quina fase està l’usuari 

 
Figura 3. Passos del formulari de subscripció a The New York Times 

 
Figura 4. Passos del formulari de subscripció a The New Yorker 

 
Figura 5. Passos del formulari de subscripció de regal a The New Yorker 

 
Figura 6. Passos del formulari de subscripció per a estudiants a The New Yorker 



 

 

9 

 

Figura 7. Passos del formulari de subscripció a The Sydney Morning Herald 

 
Figura 8. Passos del formulari de subscripció a El Correo 

 

Figura 9. Passos del formulari de subscripció a elDiario.es 
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Figura 10. Passos del formulari de subscripció al diari Ara 
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2.2. Adeqüació entre el sistema i el món real 

- Utilitzar conceptes familiars per als usuaris.  

Alguns mitjans il·lustren les diferents opcions de subscripció amb fotografies o imatges 

que intenten mostrar què inclou cadascuna de les ofertes. De vegades aquestes imatges 

no simplifiquen la comparació entre les diferents opcions sinó que la fan més confusa -

sobre tot si s’utilitzen fotografies-. En altres casos la similitud amb el món real sí que pot 

ajudar els usuaris a comprendre les diferències -com el recurs d’un regal que utilitza la 

Marea.  

  
Figura 11. Il·lustracions que identifiquen les opcions de subscripció a la Marea.  
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2.3. Llibertat i control per part de l’usuari 

- Permetre als usuaris minimitzar o tancar la informació de finestres 

emergents. 

Els diaris del grup Vocento mostren als nous visitants informació sobre la subscripció 

mitjançant un faldó. Aquests poden tancar-lo si no els interessa. El mateix succeeix a la 

portada d’El Español.   

 
Figura 12. Portada d’El Diario Montañés 

 
Figura 13. Portada d’El Diario Vasco 
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Figura 14. Portada d’El Español 

Altres mitjans tenen un faldó que es pot contreure o ampliar per mostrar més o menys 

informació.  

 
Figura 15. Notícia de Digiday amb el faldó ampliat 
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Figura 16. Notícia de Digiday amb el faldó minimitzat 

 - Opció de moure’s endavant i enrere abans de finalitzar un procés 

Medium permet tornar enrere i canviar el tipus de registre (per email o mitjançant el 

compte d’alguna xarxa social).  

 
Figura 17. Registre a Medium mitjançant el correu electrònic 

El britànic The Guardian i el nordamericà The Atlantic inclouen l’opció per poder canviar 

la comanda abans de finalitzar el procés de subscripció.  
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Figura 18. Formulari de subscripció a The Guardian 

 
Figura 19. Formulari de subscripció a The Atlantic 

The Economist també inclou opcions per tornar enrere o desfer les accions.  

 
Figura 20. Pàgina de subscripció a The Economist  
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2.4. Consistència i estàndards 

- Identificar de forma consistent els continguts reservats als subscriptors/es. 

Els diaris del Grupo Prensa Ibérica, el Diario de Mallorca entre ells, indiquen quuan un 

contingut és premium (només per als subscriptors) mitjançant un recurs gràfic (DM+).  

 
Figura 21. Portada del Diario de Mallorca, que inclou una notícia només per als subscriptors.  
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2.5. Prevenció d’errors 

- Crides a l’acció que eviten els errors.  

Els botons per subscriure’s a la secció Cooking del New York Times recorden a l’usuari 

quina subscripció ha triat.  

 
Figura 22. Subscripció a NYT Cooking 

Amb un propòsit similar, Propublica indica l’import seleccionat al costat del botó per fer 

la donació.  

 

Figura 23. Recordatori de l’import a donar al costat del botó, a ProPublica 

 

- Els formularis contenen els valors per defecte i instruccions. 

The New Yorker o The Guardian inclouen en alguns camps un desplegable amb les 

opcions disponibles (per exemple, els mesos de l’any). Quan no, detallen quin format han 

de tenir els valors.  
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Figura 24. Formulari de registre a The New Yorker 

 
Figura 25. Formulari de registre a The Guardian 
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  - Resum del contractat abans de finalitzar la compra 

 
Figura 26. Formulari de subscripció a The Guardian 

- Les accions amb conseqüències greus requereixen una acció conscient de 

l’usuari 

Al diari Ara, l’opció per eliminar l’usuari requereix una confirmació expressa, per evitar 

una acció accidental.  

 
Figura 27. Pàgina per donar de baixa l’usuari al diari Ara 



 

 

20 

A elDiario.es quan l’usuari fa clic per cancel·lar el compte, se li obre una nova pàgina on 

ha de confirmar l’acció.  

 
Figura 28. Pàgina per confirmar la baixa d’elDiario.es  
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2.6. Reconeixement abans que record 

- Els elements s’agrupen en zones lògiques i les capçaleres s’utilitzen per 

distingir entre zones.  

Els formularis per fer donacions a Billy Penn o a Propublica agrupa els camps en diversos 

grups lògics, cadascun amb una capçalera.  

 
Figura 29. Formulari per fer donacions a Billy Penn 
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Figura 30. Formulari per fer donacions a ProPublica  
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2.7. Flexibilitat i eficiència en l’ús 

- Permetre estalviar temps de registre mitjançant el login social.  

Alguns mitjans permeten als usuaris donar-se d’alta proporcionant els comptes de les 

xarxes socials o altres serveis web (Facebook, Google, Linkedin...). Això permet als usuaris 

optimitzar el temps de registre, ja que no han de completar tantes dades i no han de 

generar una nova contrasenya, i als mitjans poder disposar d’un perfil més complet dels 

nous usuaris.  

 
Figura 31. Formulari de registre a El Confidencial mitjançant login social.   

 
Figura 32. Formulari de registre a El País mitjançant login social.  
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Figura 33. Formulari de registre a La Vanguardia mitjançant login social.  

 
Figura 34. Formulari de registre a Chegg mitjançant login social 
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Figura 35. Formulari de registre a The Guardian mitjançant login social 

 
Figura 36. Formulari de registre a The New York Times mitjançant login social 

A més de les xarxes socials i l’adreça de correu electrònic, TikTok permet donar-se d’alta 

al servei mitjançant un número de telèfon.  



 

 

26 

 
Figura 37. Formulari de registre a TikTok 

- El sistema s’adapta a l’usuari i li presenta la informació d’acord amb la seva 

localització i preferències.  

Classpass detecta la ubicació de l’usuari i presenta un formulari de subscripció adaptat a 

aquesta. Si la informació de localització és errònia o l’usuari vol contractar el servei per a 

una altra ubicació, pot modificar manualment aquesta dada.  

 
Figura 38. Formulari de registre a Classpass adaptat a la localització de l’usuari 
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The Guardian ofereix una gran flexibilitat en els preus per a les donacions, així com l’opció 

de canviar la moneda: permet contribucions individuals, mensuals o anuals, i de diversos 

imports. La informació que mostra el formulari canvia en funció de la selecció de l’usuari. 

Inclou, també, un camp lliure perquè l’usuari triï la seva contribució.   

 
Figura 39. Formulari de donació a The Guardian, adaptat a donacions úniques 

 
Figura 40. Formulari de donació a The Guardian, adaptat a donacions mensuals 

ProPublica va més enllà en l’adaptació a l’usuari i no només permet triar l’import i la 

periodicitat, sinó dedicar la donació en honor o en la memòria d’algú.  

 
Figura 41. Formulari de donació a ProPublica 

Harvest permet adaptar el servei contractat a les necessitats dels usuaris, podent triar el 

nombre de persones de l’equip subscrites, la periodicitat de pagament i el tipus 

d’organització. Una calculadora mostra el preu resultant de forma dinàmica.  
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Figura 42. Formulari de subscripció a Harvest 

En la contractació per a empreses, Mailchimp també permet adaptar molt específicament 

el servei contractat a les necessitats de l’usuari.  

 
Figura 43. Calculadora del preu de Mailchimp per a empreses 

A més dels plans estàndard, La Nación presenta diferents plans adaptats a un ús familiar, 

per a dos, tres o quatre usuaris.  
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Figura 44. Pàgina de subscripció a La Nación 

The New York Times fa més eficient el procés perquè un usuari utilitzi l’aplicació mòbil, 

enviant un missatge al telèfon amb l’adreça de l’app. Aquest mateix sistema està 

disponible a la pàgina web de TikTok.   

 
Figura 45. Pàgina per fomentar l’ús de l’aplicació mòbil per a subscriptors de The New York Times 

 
Figura 46. Peu de pàgina per fomentar la descàrrega de l’app a TikTok 
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- Incloure un camp obert perquè els usuaris indiquin quant volen donar  

elDiario.es permet modificar l’import de la subscripció i adaptar-lo a l’usuari.  

 
Figura 47. Pàgina de subscripció a elDiario.es 

El mitjà local de Philadelphia Billy Penn permet als usuaris escollir l’import i la periodicitat 

amb què volen fer una donació.  

 
Figura 48. Pàgina de donacions de Billy Penn 
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Figura 49. Formulari de subscripció a La Mira 

- Adaptar-se als usuaris que volen subscriure’s però no en aquell moment. 

The Guardian ofereix la possibilitat d’enviar un recordatori a aquells usuaris que no volen 

subscriure’s en aquell instant però podrien estar interessats a fer-ho en un futur proper.  

 
Figura 50. Recordatori de la subscripció optatiu a The Guardian 

El Correo mostra en una finestra emergent un missatge a aquells usuaris que han iniciat 

la subscripció però no l’han completat.  
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Figura 51. Missatge per a usuaris que no han completat el procés de subscripció a El Correo.  

  - Permetre formes de pagament alternatives 

Diaris d’arreu, com el francès Le Monde o l’argentí La Nación, permeten contractar la 

subscripció mitjançant Google Pay. El diari francès també ofereix la subscripció familiar 

per a un màxim de quatre usuaris.  

 
Figura 52. Subscripció a La Nación mitjançant Google Pay 
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Figura 53. Pàgina de subscripció a Le Monde 

D’altres, com The Washington Post, inclouen el pagament mitjançant Amazon Pay.  

 
Figura 54. Pàgina de subscripció a The Washington Post 

Netflix permet subscriure’s mitjançant targetes de prepagament que es poden adquirir 

online o a diverses botigues físiques.  



 

 

34 

 
Figura 55. Subscripció a Netflix mitjançant targetes regal o targete prepagament 
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2.8. Disseny estètic i minimalista 

- Interfície senzilla i fàcil d’entendre.  

Medium és un paradigma de disseny estètic i minimalista. El formulari de subscripció 

inclou únicament la informació imprescindible amb un disseny extremadament net.  

 
Figura 56. Formulari de subscripció a Medium 

 

Figura 57. Selecció del preu al formulari de subscripció a Medium 
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Figura 58. Últim pas de la subscripció a Medium 

L’independent The Correspondent, amb una proposta visual clarament diferenciada de 

la dels grans mitjans, l’aplica també al formulari de subscripció.  
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Figura 59. Formulari de subscripció a The Correspondent 

The Intercept presenta un formulari amb un alt component estètic i molta personalitat, 

tot i que amb alguns problemes d’usabilitat, com no indicar en quin pas es troba l’usuari.  
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Figura 60. Formulari de subscripcióa The Intercept 

Blue Apron permet un gran nombre de seleccions mitjançant un disseny estètic i 

minimalista. L’usuari pot triar la subscripció a un menú per a dos o per a quatre persones, 

i amb lliurament durant dos, tres o quatres dies a la setmana. Segons què s’hagi 

seleccionat, s’actualitza el preu.   

 
Figura 61. Selecció de menú a Blue Apron 

Formstack presenta una desena d’opcions de subscripció mitjançant un disseny estètic.  
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Figura 62. Opcions de subscripció a Formstack 

 

- Incloure únicament la informació rellevant per a l’usuari.  

Birchbox fa una primera presentació de les opcions de subscripció de forma mínima. 

Aquesta informació es complementa amb més explicacions per als usuaris que ho 

requereixin.  

 
Figura 63. Presentació dels diferents paquets de subscripció a Birchbox.  

Diaris com The New York Times o The Atlantic sol·liciten les dades de pagament de la 

targeta en una única línia, el que simplifica visualment el formulari.  
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Figura 64. Formulari de subscripció a The New York Times 

 
Figura 65. Formulari de subscripció a The Atlantic 

Si bé és preferible no demanar més camps dels necessaris, Hulu explicita perquè demana 

certes dades que l’usuari podria considerar no necessàries. 
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Ilustración 1. Formulari de registre a Hulu 
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2.9. Ajuda els usuaris a reconèixer i diagnosticar els errors i recuperar-

se’n 

- Els missatges d’error s’expressen en llenguatge senzill indicant amb 

precisió com solucionar el problema.  

 
Figura 66. Missatges d’error al formulari de registre d’elDiario.es 

- Sistema recordatori de contrasenya millorat 

The New York Times permet als usuaris que hagin oblidat la contrasenya accedir al web 

mitjançant un enllaç temporal, sense haver de canviar la contrasenya. Aquesta pràctica 

la utilitzen altres xarxes socials, com Instagram.   
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Figura 67. Sistema recordatori de contrasenyes per a nous subscriptors del The New York Times  
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2.10. Ajuda i documentació 

- Facilitar l’accés a l’ajuda. 

Diversos mitjans d’arreu inclouen les principals preguntes freqüents en la mateixa pàgina 

en què es presenta l’oferta comercial.  

 
Figura 68. Pàgina de subscripció a El Confidencial amb els dubtes freqüents.  

 
Figura 69. Pàgina de subscripció a El Correo amb les preguntes freqüents 
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Figura 70. Pàgina de subscripció a La Vanguardia amb les preguntes freqüents. 
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- L’ajuda especifica els passos necesaris. 

En el cas de serveis de certa complexitat, l’ajuda inclou de forma estètica i minimalista els 

passos necessaris per completar la tasca, a més de captures de pantalla explicatives.  

 
Figura 71. Guia pas a pas del funcionament de l’aplicació de Grab 

 
Figura 72. Tutorial que explica el funcionament de Mailchimp, pas a pas 
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ANNEX 1. Llistat dels webs esmentats 

• Ara: https://www.ara.cat 

• Billy Penn: https://billypenn.com 

• Birchbox: https://www.birchbox.com 

• Blue Apron: https://www.blueapron.com 

• Chegg: https://www.chegg.com 

• ClassPass: https://classpass.com 

• Diario de Mallorca: https://www.diariodemallorca.es 

• Digiday: https://digiday.com 

• El Confidencial: https://www.elconfidencial.com 

• El Correo: https://www.elcorreo.com 

• El Diario Montañés: https://www.eldiariomontanes.es  

• El Diario Vasco: https://www.diariovasco.com 

• El Español: https://www.elespanol.com 

• El País: https://elpais.com 

• elDiario.es: https://www.eldiario.es 

• Formstack: https://www.formstack.com 

• Grab: https://www.grab.com 

• Harvest: https://www.getharvest.com 

• Hulu: https://www.hulu.com 

• La Marea: https://www.lamarea.com 

• La Mira: https://www.lamira.cat 

• La Nación: https://www.lanacion.com.ar 

• La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com 

• Le Monde: https://www.lemonde.fr 

• Mailchimp: https://mailchimp.com 

• Medium: https://medium.com 

• Netflix: https://www.netflix.com/es/  

• NYT Cooking: https://cooking.nytimes.com 

• ProPublica: https://www.propublica.org 

• The Atlantic: https://www.theatlantic.com 

• The Correspondent: https://thecorrespondent.com  

• The Economist: https://www.economist.com 

• The Guardian: https://www.theguardian.com 

• The Intercept: https://theintercept.com 

• The New York Times: https://www.nytimes.com 

• The New Yorker: https://www.newyorker.com 

• The Sydney Morning Herald: https://www.smh.com.au 

• The Washington Post: https://www.washingtonpost.com 

• TikTok: https://www.tiktok.com/es/  

https://www.ara.cat/
https://billypenn.com/
https://www.birchbox.com/
https://www.blueapron.com/
https://www.chegg.com/
https://classpass.com/
https://www.diariodemallorca.es/
https://digiday.com/
https://www.elconfidencial.com/
https://www.elcorreo.com/
https://www.eldiariomontanes.es/
https://www.diariovasco.com/
https://www.elespanol.com/
https://elpais.com/
https://www.eldiario.es/
https://www.formstack.com/
https://www.grab.com/
https://www.getharvest.com/
https://www.hulu.com/
https://www.lamarea.com/
https://www.lamira.cat/
https://www.lanacion.com.ar/
https://www.lavanguardia.com/
https://www.lemonde.fr/
https://mailchimp.com/
https://medium.com/
https://www.netflix.com/es/
https://cooking.nytimes.com/
https://www.propublica.org/
https://www.theatlantic.com/
https://thecorrespondent.com/
https://www.economist.com/
https://www.theguardian.com/
https://theintercept.com/
https://www.nytimes.com/
https://www.newyorker.com/
https://www.smh.com.au/
https://www.washingtonpost.com/
https://www.tiktok.com/es/
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ANNEX 2. Índex d’aparició dels webs esmentats  

Ara, 10, 19 

Billy Penn, 21, 30 

Birchbox, 39 

Blue Apron, 38 

Chegg, 24 

Classpass, 26 

Diario de Mallorca, 16 

Digiday, 13, 14 

El Confidencial, 23, 44 

El Correo, 9, 32, 44 

El Diario Montañés, 12 

El Diario Vasco, 12 

El Español, 13 

El País, 7, 23 

elDiario.es, 9, 20, 30, 42 

Formstack, 39 

Grab, 46 

Harvest, 28 

Hulu, 41 

la Marea, 11 

La Mira, 31 

La Nación, 29, 32 

La Vanguardia, 24, 45 

Le Monde, 33 

Mailchimp, 28, 46 

Medium, 14, 35, 36 

Netflix, 34 

NYT Cooking, 17 

ProPublica, 17, 22, 27 

The Atlantic, 7, 15, 40 

The Correspondent, 37 

The Economist, 15 

The Guardian, 15, 18, 19, 25, 27, 31 

The Intercept, 38 

The New York Times, 25, 29, 40, 43 

The New Yorker, 8, 18 

The Sydney Morning Herald, 9 

The Washington Post, 33 

TikTok, 26, 29 

 


