
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProteGest 
Disseny i conceptualització d’un gestor web per  
protectores d’animals 

 
 
 
 
Núria Sureda Pous 
Grau de Multimèdia 
Usabilitat i interfícies 
 
Consultor: Judit Casacuberta Bagó 
Professor: Ferran Giménez Prado 
 
20/06/2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de 
Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 
Espanya de Creative Commons 



 
 

  FITXA DEL TREBALL FINAL 
 

Títol del treball:
Disseny i conceptualització d’un gestor web per 

protectores d’animals 

Nom de l’autor: Núria Sureda Pous 

Nom del consultor/a: Judit Casacuberta Bagó 

Nom del PRA: Ferran Giménez Prado 

Data de lliurament (mm/aaaa): 06/2016 

Titulació o programa: Grau de Multimèdia 

Àrea del Treball Final: Usabilitat i interfícies 

Idioma del treball: Català 

Paraules clau Usabilitat, DCU, Animals 

  Resum del Treball (màxim 250 paraules):  

Cada any s’abandonen més de 30.000 animals a Catalunya i s’estima que només el 
40% seran adoptats. Malgrat el seu esforç, les protectores d’animals estan 
permanentment desbordades i no reben prou recursos públics per combatre la 
situació actual. 
 
Una part d’aquestes entitats té presència a Internet mitjançant webs, però 
freqüentment presenten un disseny d’experiència d’usuari que no aprofita el gran 
potencial que ofereix Internet. Unes altres, difonen la seva tasca a través de les 
xarxes socials obtenint una difusió immediata, però sense aprofundir específicament. 
 
Aquest projecte pretén servir d’ajuda a les protectores d’animals dissenyant un gestor 
web adaptable a cadascuna d’elles i dotat dels recursos per facilitar la seva gestió i 
difusió. 
 
A fi d’aconseguir-ho, es desenvolupa considerant la metodologia del disseny centrat 
en l’usuari per tal de crear un producte que resolgui les necessitats i expectatives de 
tots els usuaris implicats: gestors, treballadors, voluntaris, socis o visitants, garantint 
una experiència d’ús agradable amb el mínim esforç possible. 
 
En primer lloc, el resultat obtingut és el disseny d’un lloc web per difondre la 
protectora i els animals en adopció. Segonament, una Intranet per gestionar no 
solament els animals, persones i la comunicació, sinó també adaptar la web a la 
identitat pròpia de cada entitat sense necessitat de coneixements en programació 
web. 
 
Per concloure, la metodologia escollida ha resultat crucial per assolir els objectius 
plantejats. Malgrat suggerir algunes futures millores, aquest projecte es considera 
resolt amb èxit. 
 



 
 

  Abstract (in English, 250 words or less):  

Each year more than 30.000 animals are abandoned in Catalonia and it is estimated 
that only 40% will be adopted. Despite their efforts, animal shelters are permanently 
overwhelmed and do not receive enough public resources to reduce the current 
situation. 
 
Some of these entities have an Internet presence through websites, but they have a 
user experience design that does not take advantage of the great potential of the 
Internet. Others, spread their work through social networks gaining a wide and 
immediate dissemination, but without delve into the specifics.  
 
This project aims to help animal shelters designing an adaptable website to each of 
them and provided with resources that facilitate their management and dissemination. 
 
In order to achieve this, it is developed considering the user-centered design approach 
to create a product that meets the needs and expectations of all the users involved 
such as managers, workers, volunteers, donors or visitors, ensuring a pleasant and 
effortless experience. 
 
Firstly the result obtained is a website design to promote the shelter and the animals 
for adoption. Secondly, an Internet to manage not only animals, people and 
communications, but also to adapt the website to each entity’s identity without web 
programming knowledge. 
 
In conclusion, the chosen methodology has been crucial to achieve the marked 
objectives. Despite suggesting some future improvements, this project is considered 
successfully resolved. 
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1. Introducció 

El dia a dia d’una protectora d’animals pot arribar a ser esgotador. Els animals requereixen 

atenció diàriament: alimentació, neteja, exercici o cures en són un clar exemple. A més 

d’aquestes tasques bàsiques, la gestió d’adopcions i la promoció d’activitats ocupa una gran 

part del temps dels seus col·laboradors i voluntaris. 

La majoria de protectores disposen de pàgines web on els usuaris poden consultar les seves 

dades i fins i tot la relació d’animals en adopció. Tot i això, sovint no es troben actualitzades 

o el seu disseny no resulta prou atractiu. És per això, que moltes protectores recorren a les 

xarxes socials per difondre de manera immediata els casos d’abandonament, adopcions o 

esdeveniments donat que ofereixen una gran immediatesa i arriben a molta gent. 

Malauradament, no tots els animals tenen la sort de trobar un adoptant ràpidament i al cap 

de pocs dies ja no són notícia a la xarxa social i resten en l’oblit. 

Existeixen moltes formes de col·laborar amb una protectora d’animals, des de col·laborar de 

forma presencial o econòmica, fins a divulgar la seva informació. És aquí on aquest projecte 

pretén fer un especial incís, establint les bases per la creació un lloc web model que a 

posteriori sigui adaptable a cada protectora interessada simplement introduint les dades en 

una base de dades. 

En concret, es pretén tractar de forma integral la cura i manutenció de l’animal amb l’objectiu 

final d’optimitzar la gestió de l’entitat, dissenyant el gestor web en funció de les necessitats 

dels diversos perfils d’usuari: gestors, treballadors, voluntaris, socis o visitants. 

Tenint en compte que tan sols a Catalunya hi ha unes tres-centes associacions de protecció 

i defensa dels animals i que la majoria requereixen donacions i l’ajuda de voluntaris pel seu 

funcionament, aquest projecte esdevé d’especial interès per la seva gestió. 

A banda d’això, sempre he conviscut amb animals recollits del carrer o adoptats. És per 

això, que aquest projecte em fa especial il·lusió i tinc una motivació extra per facilitar la tasca 

de les persones que dediquen esforç i temps al benestar dels animals.  
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2. Descripció 

El plantejament d’aquest Treball de Fi de Grau és el disseny i conceptualització d’un gestor 

web per protectores d’animals tenint en compte el disseny centrat en l’usuari, DCU d’ara 

endavant. Per tant, l’estudi i plantejament de les necessitats dels diversos perfils que hi 

intervenen pren especial importància des de l’inici. 

 

La proposta d’un gestor web sorgeix a partir de la constatació del potencial que ofereix la 

Web 2.0 per interaccionar amb altres usuaris o canviar-ne el contingut. Així doncs, 

mitjançant una base de dades per l’organització de la seva informació, cada protectora pot 

utilitzar el gestor segons les seves característiques concretes.  

 

El producte final d’aquest treball pretén oferir el prototipat en alta definició d’un sistema en 

línia compatible amb qualsevol navegador web i adequat per realitzar el seguiment dels 

animals que estiguin sota la supervisió de l’entitat, vetllar pel seu benestar i difondre la tasca 

de la protectora a Internet. 
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3. Objectius 

A continuació es defineixen els objectius del projecte. 

3.1. Principals 

 Millorar la gestió de les protectores d’animals. 

 Proposar una solució que es pugui implantar a diverses entitats. 

 Dissenyar una web model adaptable a les característiques de cada entitat. 

 No requereixi coneixements de programació pel seu ús i gestió. 

 Dissenyar el producte en funció de les necessitats dels agents implicats. 

3.2. Secundaris  

 Desenvolupar amb èxit les fases del projecte aplicant la metodologia del DCU. 

 Consolidar i aplicar els coneixements adquirits durant el grau. 

 Ampliar els coneixements d’usabilitat i disseny d’interfícies. 
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5. Continguts 

Tenint en compte que el gestor web s’ha d’adaptar a les necessitats de cada protectora, es 

proposa una sèrie de continguts que poden ser modificats, eliminats o creats pel seu 

administrador des del mateix  gestor web. 

5.1. Dimensió 

El gestor web disposa d’una part pública i una de privada, també anomenada Intranet, amb 

accés restringit a usuaris registrats. 

L’objectiu de l’àrea pública és informar els usuaris sobre la protectora, promocionar les 

formes en què poden ajudar als animals i fer-los coneixedors de les activitats i novetats. 

Per altra banda, la Intranet permet als usuaris registrats administrar els continguts de la web 

pública i administrar aspectes propis del funcionament del centre. 

5.2. Tipologies 

Els continguts són principalment de tipus textual, amb elements gràfics de suport: 

 Textos: tots els textos explicatius, etiquetes i enllaços. 

 Gràfics: conjunt d’imatges, icones i gràfics. 

Les icones i els gràfics forment part del disseny de la web, mentre que les imatges 

complementen la informació presentada. 

Cal destacar que totes les imatges emprades per l’elaboració d’aquest treball són de domini 

públic i per tant lliures de drets d’autor. 

5.3. Organització dels continguts 

Les dues parts que constitueixen el lloc web s’organitzen de la següent manera: 

Les pàgines d’accés públic són: 

 Inici: presentació de la protectora, destacant els conceptes més importants. Presenta 

el menú principal i el secundari a la part superior, mentre que el peu de pàgina 

enllaça a les xarxes socials, avís legal, política de protecció de dades, preguntes 

freqüents i contacte. 

 Qui som i què fem: descripció i valors de la protectora. 

 On som: Ubicació, horari d’atenció i formulari de contacte. 

 Adopta: informació sobre l’adopció d’un animal i formulari per concertar una adopció. 
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 Apadrina: informació sobre l’apadrinament i últims apadrinaments efectuats. 

 Casa d’acollida: informació sobre l’acolliment i formulari per oferir-se’n. 

 Donacions: informació sobre les donacions econòmiques, formulari per realitzar-les 

via PayPal 1 i enllaç a la plataforma de micro donacions Teaming2. 

 Socis: informació sobre ser soci i formulari per fer-se’n. 

 Voluntaris: informació sobre el voluntariat i formulari per fer-se’n. 

 Patrocinadors: informació sobre els patrocinadors i formulari per fer-se’n. 

 Els invisibles: informació sobre els animals més desvalguts (malats crònics, vells, 

amb problemes de comportament, etc.) que requereixen una adopció urgent 

bonificada. 

 Per adoptar: relació dels animals en adopció. 

 Perduts: espai destinat a la publicació i consulta d’avisos de pèrdua o robatori. 

 Adoptats: relació dels animals adoptats. 

 Històries: relats sobre vivències d’adopció, apadrinament o acolliment i formulari per 

enviar-les. 

 Cercador: cercador d’animals en adopció amb un filtre segons les seves 

característiques. 

 Fitxa de l’animal: descripció de l’animal i les seves característiques, junt amb el cost 

de la seva adopció i l’accés al formulari per apadrinar-lo o concertar l’adopció. 

 Novetats: relació dels pròxims esdeveniments, notícies relacionades amb l’entitat i 

últims animals perduts, recollits i adoptats. 

 Preguntes freqüents: relació de preguntes i respostes més freqüents sobre 

l’adopció i l’apadrinament. 

 Avís legal: informació sobre la titularitat, propietat intel·lectual i política d’ús del lloc 

web. 

 Política de privacitat: informació sobre la política de cookies i protecció de dades de 

caràcter personal. 

Les pàgines de la Intranet són: 

 Inici de sessió: control d’accés mitjançant la identificació d’usuari.  

 Inici: presentació de la intranet amb el seu menú principal, continguts i enllaços 

destacats. L’usuari pot consultar els últims moviments d’animals, missatges o avisos 

sense necessitat d’accedir a cada apartat en concret. També incorpora una sèrie 

d’accessos directes per realitzar les tasques més habituals. 

 

1 PayPal: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/non-profit?locale.x=es_ES 
2 Teaming: https://www.teaming.net/que-es-teaming 
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 Animals: llistat dels animals registrats a la Intranet amb la possibilitat de filtrar-los 

per camps, cerca avançada i crear nous registres. 

 Fitxa de l’animal: permet compartir les dades de l’animal a través de les xarxes 

socials, correu electrònic o generar un arxiu en format pdf. A més, incorpora una eina 

per comprovar si l’animal coincideix amb alguna declaració de pèrdua. Les dades 

sobre l’animal s’organitzen en diferents apartats: 

o Fitxa: característiques de l’animal, ingrés i defunció. També permet escollir la 

visibilitat de l’animal a la web pública. 

o Vacunació: historial de vacunacions i formulari d’edició. 

o Control veterinari: historial de controls veterinaris i formulari d’edició. 

o Prescripció: historial de prescripcions i dispensacions, així com formulari 

d’edició. 

o Cirurgies: historial de cirurgies i formulari per afegir registres. 

o Moviments: relació d’adopcions o acollides de l’animal i formulari d’edició. 

o Padrí: relació d’apadrinaments de l’animal i formulari d’edició. 

o Imatges: imatge principal i secundàries que també són visibles a la web 

pública, amb opcions d’edició. 

 Persones: llistat de les persones registrades a la Intranet amb la possibilitat de filtrar-

les per camps i crear nous registres. 

 Fitxa d’una persona: dades sobre la persona que s’organitzen en diferents apartats 

segons el seu perfil. Aquests poden ser: 

o Personal: dades personals i tipus de perfil.  

o Adoptant: historial d’animals adoptats i formulari d’edició. 

o Casa d’acollida: preferència del tipus d’acolliment i formulari d’edició. 

o Padrí: detall d’apadrinaments realitzats i formulari d’edició. 

o Soci: quota, dades bancàries i formulari d’edició. 

o Veterinari: dades col·legials, especialitat i formulari d’edició. 

o Voluntari: descripció o disponibilitat. 

 Comunicació: recull de les dades rebudes dels usuaris de la web pública mitjançant 

els formularis de contacte. S’organitza en diversos apartats: 

o Informació: relació de peticions d’informació general, estat i resposta. 

o Animal perdut: relació d’animals perduts, resultat i estat de l’anunci a la web. 

o Adopció: relació de peticions d’adopció, estat i resposta. 

o Apadrinament: relació de peticions d’apadrinament, estat i resposta. 

o Casa acollida: relació d’oferiments de casa d’acollida, estat i resposta. 

o Soci: relació de peticions per fer-se soci i estat. 

o Patrocinador: relació d’oferiments de patrocinis, estat i resposta. 

o Voluntari: relació d’oferiments de voluntariat, estat i resposta. 
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 Patrocinadors: llistat dels patrocinadors registrats a la Intranet amb possibilitat de 

filtrar per camp i crear un nou registre. Permet accedir a la fitxa del patrocinador. 

o Fitxa patrocinador: dades sobre el patrocini i formulari d’edició. 

 Configuració web: proporciona les eines i formularis per modificar els continguts de 

la web pública i s’organitza en diversos apartats: 

o Dades generals: dades sobre la protectora, imatges de l’entitat, configuració 

de paràmetres i personalització dels accessos directes. 

o Menú navegació: configuració del menú principal. 

o Pàgines: relació de pàgines de la web amb la seva correspondència al menú 

principal i possibilitat d’edició o creació de noves. 

o Edició de pàgina: mostra el contingut en format editable i amb opció de 

previsualització. Permet escollir la visibilitat del carrusel d’imatges i admet 

seccions d’amplada variable amb títol, estil de text, marcs i imatges. 

o Aparença: possibilitat de modificar l’aparença de la web aplicant un dels 

temes preestablerts, provinents de Bootswatch3 i alliberats sota la llicència de 

codi obert MIT4 o qualsevol altre tema per Bootstrap5. Incorpora una ajuda i la 

possibilitat de recuperar el tema per defecte. També permet modificar 

l’aspecte del menú principal, els botons de la capçalera i els enllaços del peu 

de pàgina, així com les imatges preestablertes. 

o Formularis: possibilita l’edició dels botons de crida a les finestres emergents 

que contenen els formularis, així com el text del mateix formulari. També 

permet inhabilitar-los en cas que es consideri adient. 

o Avís legal: text per defecte amb opció d’edició. 

o Política de privacitat: text per defecte amb opció d’edició. 

 

  

 

3 Bootswatch: http://bootswatch.com/ 
4 Llicència MIT: https://github.com/thomaspark/bootswatch/blob/gh-pages/LICENSE 
5 Bootstrap: http://getbootstrap.com/getting-started/ 
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6. Metodologia 

La metodologia de treball empleada en aquest projecte és el DCU, situant a l’usuari en el 

centre del disseny del gestor web. Aquest fet implica que les decisions preses estan 

dirigides per i cap als usuaris i els objectius que pretén satisfer el gestor. 

 

El desenvolupament del projecte es divideix en diferents fases, les quals es succeeixen i es 

retro-alimenten entre elles. 

 

En primer lloc es procedeix a la identificació del propòsit del gestor web i l’obtenció de les 

necessitats, requeriments i objectius dels seus usuaris potencials, mitjançant converses amb 

persones que puguin ser usuaris potencials i la pròpia experiència. 

 

A continuació, durant la fase d’anàlisi es recull informació per definir el producte. Mitjançant 

una anàlisi de pàgines web de protectores es poden obtenir dades sobre bones i males 

pràctiques i pot aportar nous conceptes o requeriments no plantejats anteriorment. Per altra 

banda, l’anàlisi del context d’ús, comprenent i planificant les característiques dels usuaris, 

les tasques a desenvolupar i l’entorn físic i organitzatiu en què s’utilitzarà el producte 

estableix la base per la qualitat d’ús del producte. 

 

Un cop recollida i analitzada la informació es defineix els perfils d’usuari, l’arquitectura de la 

informació, el sistema de navegació i el disseny de la base de dades del gestor. 

 

El següent pas és l’elaboració dels prototips inicials en baixa definició en funció dels 

objectius definits i decisions preses. Aquests esquemes de la interfície són la base per 

realitzar l’avaluació heurística, que permet detectar problemes d’usabilitat i corregir-los. 

 

A continuació es procedeix a la confecció dels prototips en alta definició que simulen el 

sistema final i són la base per la realització del test amb usuaris, que permet detectar i 

resoldre els problemes d’usabilitat amb què es troben els usuaris. 

 

Fins aquí arriba l’abast d’aquest projecte, mancaria la fase d’implementació per tal d’obtenir 

el gestor web operatiu, però no forma part de l’objecte del projecte. 
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7. Arquitectura de l’aplicació 

7.1. Arbre de continguts 

 

Figura 1: Arbre de continguts 
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7.2. Diagrama entitat relació 

La Intranet requereix una base de dades per emmagatzemar la informació. A pesar que la 

seva implementació queda fora de l’abast d’aquest projecte, s’ha elaborat diagrama entitat 

relació per representar les entitats rellevants de la Intranet així com les seves interrelacions i 

propietats. 

 
Figura 2: Diagrama entitat relació  
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8. Plataforma de desenvolupament 

Tot i que la fase d’implementació queda fora de l’abast d’aquest projecte, es proposa la 

utilització dels següents llenguatges de programació: 

 HTML i CSS com a llenguatges d’interfície gràfica. 

 Javascript i JQuery com a llenguatges de programació del costat del navegador. 

 PHP com a llenguatge del costat del servidor. 

 

Es suggereix un servidor amb sistema operatiu Linux, Apache com a servidor de pàgines 

web i MySQL com a servidor de base de dades.  
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9. Planificació 

La planificació gràfica en forma de diagrama de Gantt és la següent: 

 

 

Figura 3: Diagrama de Gantt 

 

 

 

  



ProteGest - Núria Sureda Pous 

22 
 

10. Procés de treball/desenvolupament 

Dins de l’abast d’aquest projecte i un cop realitzada la seva planificació, queden establertes 

dues fases de treball: anàlisi i disseny. 

10.1. Anàlisi 

L’anàlisi d’altres webs de protectores d’animals ha permès esbrinar els conceptes recurrents 

que resulten imprescindibles en qualsevol web d’aquest tipus. 

 

Mitjançant una enquesta, que es pot consultar a l’annex 3, s’han obtingut dades sobre el 

context d’ús i els interessos dels usuaris vers les protectores i l’adopció d’animals. 

 

Per altra banda, analitzant el context d’ús, les tasques a desenvolupar i l’entorn físic i 

organitzatiu es considera que la web pública serà visualitzada en dispositius mòbils, tauletes 

tàctils i ordinadors de sobretaula, en horari no laboral i a qualsevol lloc. En canvi, la Intranet 

es visualitzarà preferiblement en ordinadors de sobretaula, a casa o a les instal·lacions de la 

protectora i en qualsevol franja horària. 

 

D’aquí es desprèn la necessitat que la web pública segueixi els principis del disseny 

adaptatiu perquè serà visualitzada freqüentment des de dispositius mòbils i cal garantir una 

bona usabilitat i experiència d’ús agradable. En canvi, la Intranet no requereix aquest punt 

perquè es visualitzarà majoritàriament des d’un ordinador de sobretaula. 

10.2. Disseny 

Un cop recollida la informació es procedeix al disseny lògic de la web pública, realitzant 

l’estructuració de les dades mitjançant l’arbre de continguts i definint els sistemes de 

navegació i organització de la informació. 

 

S’analitza l’eficàcia d’aquest arbre mitjançant un test d’usuaris. La tècnica utilitzada és el  

card sorting i amb els resultats obtinguts es realitza una modificació de l’arbre de continguts. 

 

A continuació es procedeix a elaborar els prototips en baixa definició de les pantalles 

principals de la web pública amb l’eina Balsamiq Mockups6.  

 

Paral·lelament, ja que la Intranet allotja les dades mostrades de la web pública, es defineix 

el seu arbre de continguts i sistema de navegació principal. 

 

6 Balsamiq Mockups: https://balsamiq.com/products/mockups 
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Un cop definits, es procedeix a elaborar els prototips en baixa definició de les pantalles 

principals de la Intranet. 

 

Durant el procés de prototipatge es dissenya la base de dades mitjançant un diagrama 

entitat-relació. 

 

Tots aquests seguits de processos s’alimenten els uns dels altres i es revisen en diverses 

ocasions per assegurar la seva eficàcia. 
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11. Prototips 

11.1. Lo-Fi 

A continuació es mostren els prototips en baixa definició realitzats inicialment. 

11.1.1. Web pública 

 

Figura 4: Pàgina “Inici web pública” Figura 5: Pàgina “Qui som i què fem” 

Figura 6: Pàgina “On som i quan venir”  Figura 7: Pàgina “Contacte” 
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Figura 8: Pàgina “Adopta” 

 
Figura 9: Pàgina “Apadrina” 

Figura 10: Pàgina “Cercador” Figura 11 Pàgina “Fitxa animal” 

Figura 12: Pàgina “Novetats” 
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11.1.2. Intranet 

 

Figura 13: Pàgina “Inici de sessió Intranet” 

 

 

Figura 14: Pàgina “Inici” 

 

Figura 15: Pàgina “Animals” 

 

Figura 16: Pàgina “Fitxa animal, pestanya animal” 
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Figura 17: Pàgina “Fitxa animal, pestanya vacunacions” 

 

Figura 18: Pàgina “Fitxa animal, pestanya controls veterinaris”

 

Figura 19: Pàgina “Fitxa animal, pestanya Prescripcions” 

 

Figura 20: Pàgina “Fitxa animal, pestanya cirurgies” 
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Figura 21: Pàgina “Fitxa animal, pestanya moviments” 

 

Figura 22: Pàgina “Fitxa animal, pestanya padrins” 

 

Figura 23: Pàgina “Fitxa animal, pestanya imatges” 

 

Figura 24: Pàgina “Persones” 

 

 

Figura 25: Pàg. “Fitxa persona, pestanya persona”  

Figura 26: Pàg. “Comunicació, pestanya formulari info” 
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Figura 27: Pàg. “Comunicació, pestanya animal perdut” 

 

Figura 28: Pàg. “Configuració web, pestanya dades generals” 

 

 

 

Figura 29: Pàg. “Configuració web, pestanya menú nav.” 

 

Figura 30: Pàg. “Configuració web, pestanya pàgines” 

 

Figura 31: Pàg. “Configuració web, pestanya editar pàgina” 
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11.2. Hi-Fi 

A continuació es mostren els prototips en alta definició realitzats posteriorment a l’avaluació 

heurística i amb les correccions resultants del test amb usuaris. 

11.2.1. Web pública 

 

Figura 32: Pàgina “Inici web pública” 

 

Figura 33: Pàgina “On som i què fem” 

Figura 34: Pàgina “On som” Figura 35: Finestra “Formulari contacte” 
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Figura 36: Pàgina “Adopta” Figura 37: Finestra “Formulari info adopció” 

Figura 38: Pàgina “Apadrina” 

Figura 39: Pàgina “Casa d’acollida” 

Figura 40: Finestra “Formulari acollida” 

Figura 41: Pàgina “Donacions” 
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Figura 42: Pàgina “Socis” Figura 43: Finestra “Formulari soci” 

Figura 44: Pàgina “Voluntaris” Figura 45: Finestra “Formulari voluntaris” 

Figura 46: Pàgina “Patrocinadors” Figura 47: Finestra “Formulari patrocinadors” 
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Figura 48: Pàgina “Els invisibles” 

Figura 49: Pàgina “Animals per adoptar” 

Figura 50: Pàgina “Fitxa animal per adoptar” Figura 51: Finestra “Formulari adoptar” 

Figura 52: Finestra “Formulari apadrinar” 

Figura 53: Pàgina “Animals perduts” 
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Figura 54: Finestra “Formulari pèrdua” 

Figura 55: Pàgina “Animals adoptats” 

Figura 56: Pàgina “Fitxa animal adoptat” 

Figura 57: Pàgina “Històries” 

Figura 58: Finestra “Formulari història” 

Figura 59: Pàgina “Cercador” 
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Figura 60: Pàgina “Novetats” 

Figura 61: Pàgina “Avís legal” 

Figura 62: Pàgina “Política protecció dades” 

Figura 63: Pàgina “FAQ” 
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11.2.2. Intranet 

 

Figura 64: Pàgina “Inici de sessió Intranet” 

 

Figura 65: Pàgina “Inici Intranet” 

 

Figura 66: Pàgina “Coincidències trobades” 

 

Figura 67: Pàgina “Animals” 

 

Figura 68: Pàgina “Cerca avançada d’animal” 

 

Figura 69: Pàgina “Fitxa animal, pestanya animal” 
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Figura 70: Pàgina “Fitxa animal, pestanya vacunació” 

 

Figura 71: Pàgina “Fitxa animal, pestanya control veterinari” 

 

Figura 72: Pàgina “Fitxa animal, pestanya Prescripció” 

 

Figura 73: Pàgina “Fitxa animal, pestanya cirurgia” 

 

Figura 74: Pàgina “Fitxa animal, pestanya moviment” 

 

Figura 75: Pàgina “Fitxa animal, pestanya padrí” 
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Figura 76: Pàgina “Fitxa animal, pestanya imatges” 

 

Figura 77: Pàgina “Persones” 

 

Figura 78: Pàgina “Fitxa persona, pestanya persona” 

 

Figura 79: Pàgina “Fitxa persona, pestanya soci” 

 

Figura 80: Pàgina “Fitxa persona, pestanya veterinari” 

 

Figura 81: Pàgina “Fitxa persona, pestanya adoptant” 

 

Figura 82: Pàgina “Fitxa persona, pestanya padrí” 

 

Figura 83: Pàgina “Fitxa persona, pestanya voluntari” 
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Figura 84: Pàgina “Fitxa persona, pestanya acollida” 

 

Figura 85: Pàg. “Comunicació, pestanya formulari general” 

 

Figura 86: Pàg. “Comunicació, pestanya pèrdua” 

 

Figura 87: Pàg. “Comunicació, pestanya adopció” 

 

Figura 88: Pàg. “Comunicació, pestanya apadrinament” 

 

Figura 89: Pàg. “Comunicació, pestanya acollida” 

 

Figura 90: Pàg. “Comunicació, pestanya soci” 

 

Figura 91: Pàg. “Comunicació, pestanya voluntari” 
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Figura 92: Pàg. “Comunicació, pestanya patrocinador” 

 

Figura 93: Pàgina “Patrocinadors” 

 

Figura 94: Pàgina “Patrocinadors, pestanya fitxa” 

 

Figura 95: Pàg. “Configuració web, pestanya dades generals” 

 

Figura 96: Pàg. “Configuració web, pestanya menú nav.” 

 

Figura 97: Pàg. “Configuració web, pestanya pàgines” 
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Figura 98: Pàg. “Configuració web, pestanya editar pàgina” 

 

Figura 99: Pàg. “Configuració web, pestanya aparença” 

 

Figura 100: Pàg. “Configuració web, formularis” 

 

Figura 101: Pàg. “Configuració web, pestanya avís legal” 

 

Figura 102: Pàg. “Configuració web, pestanya prot. dades” 

 

 

 

  



ProteGest - Núria Sureda Pous 

42 
 

12. Perfils d’usuari 

Els perfils d’usuari descriuen als usuaris previstos pel gestor web i en detallen les 

característiques rellevants, facilitant l’obtenció dels requisits més útils pel seu disseny amb 

una usabilitat adequada. 

 

L’elaboració dels perfils d’usuari és fonamental en qualsevol procés centrat en l’usuari i en 

aquest projecte es determinen d’acord amb l’enquesta realitzada.  

 

La naturalesa del projecte determina uns grups d’usuaris molt amplis perquè l’adopció 

d’animals és transversal a l’edat i al perfil sociodemogràfic.  

 

A continuació es detallen els perfils d’usuari que cal tenir en compte pel desenvolupament 

del gestor web: 

 

 

PERFIL A  

 Sexe: indiferent. 

 Edat: entre 18 i 44 anys. 

 Descripció: persona habituada a utilitzar aparells tecnològics, utilitza habitualment 

almenys un telèfon intel·ligent i un ordinador de sobretaula o portàtil. Es connecta 

habitualment a Internet per la feina, els estudis o en el seu temps lliure. Té 

experiència en l’ús d’Intranets i disposa de coneixements informàtics intermedis o 

avançats. Pot tenir o no coneixement sobre l’adopció animal i la tasca feta per les 

protectores d’animals. 

 

PERFIL B 

 Sexe: indiferent. 

 Edat: entre 18 i 44 anys. 

 Descripció: persona habituada a utilitzar aparells tecnològics, utilitza habitualment un 

telèfon intel·ligent i un ordinador de sobretaula. Es connecta habitualment a Internet 

per la feina, els estudis o en el seu temps lliure. No té experiència en l’ús d’Intranets i  

disposa de coneixements informàtics bàsics o intermedis. Pot tenir o no coneixement 

sobre l’adopció animal i la tasca feta per les protectores d’animals. 
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PERFIL C 

 Sexe: indiferent. 

 Edat: entre 45 i 54 anys. 

 Descripció: persona que utilitza aparells tecnològics només per a un fi concret, com 

per treballar o cercar informació. Possiblement utilitza un telèfon intel·ligent o 

ordinador de sobretaula per connectar-se a Internet però sense utilitzar totes les 

seves prestacions. És possible que hagi utilitzat una Intranet i els seus coneixements 

informàtics són de nivell bàsic o intermedi. Pot tenir o no coneixement sobre 

l’adopció animal i la tasca feta per les protectores d’animals. 

 

PERFIL D 

 Sexe: indiferent. 

 Edat: més de 54 anys. 

 Descripció: persona que utilitza els aparells tecnològics esporàdicament. Pot ser que 

no disposi d’aparells propis per accedir a Internet o que si en disposa, el seu nivell de 

coneixements sigui baix.  Pot tenir o no coneixement sobre l’adopció animal i la tasca 

feta per les protectores d’animals. 
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13. Usabilitat/UX 

La usabilitat d’un lloc web és un atribut de la seva qualitat i es refereix a la seva facilitat d’ús. 

El resultat final d’aquest projecte serà usable si resulta fàcil d’utilitzar per a les persones 

interessades en l’adopció animal i d’acord amb els seus propòsits. 

 

Per altra banda, l’experiència d’usuari (UX, User eXperience en anglès), amplia el concepte 

d’usabilitat i comprèn el conjunt de factors i elements relatius a la interacció de l’usuari amb 

un lloc web. El seu resultat és la generació d’una sensació, sentiment, resposta emocional, 

valoració o satisfacció de l’usuari respecte el producte. 

 

Per tant, és recomanable que el gestor web sigui usable i a més generi una gran experiència 

d’usuari. 

 

Tot seguit s’introdueix una sèrie de principis de disseny rellevants per la usabilitat i 

l’experiència d’usuari i la seva aplicació en el disseny del gestor web. 

 

CLASSIFICACIÓ 

La classificació de la informació respon a la classificació temàtica, consistent en agrupar els 

continguts per similitud semàntica sota unes categories en forma de substantius. Aquesta 

organització facilita el reconeixement d’allò que es busca recorrent les diverses categories. 

 

 

Figura 103: Classificació temàtica dels continguts de la Intranet 

 

DISSENY WEB ADAPTABLE 

El disseny web adaptable (RWD, Responsive Web Design en anglès) és una tècnica de 

disseny web que permet adaptar l’aparença de cada pàgina web al dispositiu que 

s’utilitzi per visualitzar-les.  

 

Tenint en compte que l’usuari accedirà a la web pública des de qualsevol dispositiu, resulta 

imprescindible que aquesta s’adapti a qualsevol telèfon intel·ligent o tauleta tàctil.  

 

El codi obert Bootstrap utilitzat permet aquesta adaptació mitjançant una retícula de files i 

columnes flexibles, que s’escalen a la mida i posició adequades de forma automàtica en 

funció de la mida de la pantalla on es visualitzi. 

 



ProteGest - Núria Sureda Pous 

45 
 

A tall d’exemple, a continuació es mostra una visualització de la web pública en un dispositiu 

de 6”.  Es pot observar que substitueix el menú de navegació principal per un botó amb un 

desplegable que conté la llista de totes les opcions. També es constata que per sota dels 

992 px d’amplada, apila les columnes passant de les quatre en mides superiors a només 

dues. 

 

 

 

 

 

Figura 104: Menú i pàgina de la web pública en un dispositiu de 6” 

 

El principal avantatge d’aquesta tècnica és la reducció de costos evitant la necessitat de 

realitzar vàries versions d’una mateixa pàgina i la millora la seva usabilitat perquè l’usuari 

tindrà experiències d’usuari semblants independentment del dispositiu que utilitzi en cada 

moment. 

 

COLOR 

L’ús del color de forma incorrecta pot ocasionar greus problemes d’usabilitat, a banda de la 

seva funció estètica o emocional. El disseny del gestor web es limita a una paleta de colors 

limitada, perquè l’ull humà pot processar al voltant de cinc colors d’una ullada, depenent de 

la seva complexitat.  

 

El fet d’incorporar el codi obert de Bootstrap i els seus temes preestablerts permet treballar 

sobre una paleta colors adaptable a les necessitats de cada entitat. 
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Figura 105: Colors per defecte de Bootstrap 

 

El disseny general del gestor web opta per emprar colors neutres i reforçar els elements de 

la interfície que permetin la interacció entre l’usuari i el sistema amb colors d’acord amb les 

convencions establertes culturalment. 

 

 
   

Figura 106: Exemple d’ús dels colors 

 

EFICIÈNCIA 

En termes d’eficiència, s’ha procurat dissenyar els formularis facilitant el procés d’introducció 

de les dades a l’usuari. Per aconseguir-ho, la web pública disposa de diversos formularis en 

funció de l’objectiu de l’usuari. D’aquesta manera, aquest únicament ha d’omplir les dades 

imprescindibles d’acord amb el seu objectiu.  

 

A tall d’exemple, un usuari que s’ofereix com a casa d’acollida no cal que ompli les dades de 

pagament que se sol·liciten a un altre que vulgui fer-se soci.  
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Figura 107: Exemple de formularis de la web pública 

  

Per altra banda, s’ha procurat adequar la mida dels camps a la longitud de la informació 

textual a introduir, així com situar les etiquetes pròximes als camps que descriuen per tal de 

reduir l’esforç de l’usuari i prevenir errors. 

 

Altres mesures adoptades són la validació a mesura que l’usuari completa els camps i evitar 

l’organització dels camps en vàries columnes perquè resulten més complexes que els que 

s’ordenen en una única columna. 

 

ERROR HUMÀ 

El disseny ha de prevenir que l’usuari faci errors i oferir vies de solució quan aquests 

succeeixin, perquè li generen frustració i una experiència d’usuari negativa. 

 

En particular, als formularis es limita la 

introducció de dades en funció del tipus 

de camp (numèric, data, selecció, etc.). 

També s’ofereix ajuda contextual 

mitjançant breus explicacions, reduint la 

possibilitat d’error. 

 

 
Figura 108: Exemple  d’introducció de dades del formulari soci
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Per evitar les conseqüències negatives d’un error, la Intranet permet restablir la configuració 

web al seu estat inicial. A més, és possible previsualitzar els canvis abans d’aplicar-los. 

 

 

Figura 109: Detall prevenció d’errors a la Intranet 

 

ESTÈTICA 

Diversos estudis demostren que l’usuari percep un disseny estètic com més fàcil d’utilitzar. 

Encara que no existeixen unes recomanacions infal·libles, s’ha tingut en compte la proporció 

àuria, el balanç entre els elements de la pàgina i l’ús de l’espai en blanc per incrementar la 

simplicitat, elegància i aparença estètica del disseny. 

 

 

Figura 110: Balanç simètric dels elements de la pàgina 

 

FOTOGRAFIES 

Si bé les fotografies tenen una gran capacitat per comunicar i evocar emocions, una mala 

utilització pot provocar desconfiança, transmetre poca professionalitat o destorbar la 

interacció de l’usuari. 

 



ProteGest - Núria Sureda Pous 

49 
 

A banda d’això, un dels objectius del gestor web és adaptar-se a cada protectora. Per tant, 

s’ha fet ús de les imatges imprescindibles d’acord amb el missatge a comunicar en cada 

moment. 
 

 

Figura 111: Exemple d’adequació de les imatges 

 

GESTALT 

El terme Gestalt té el seu origen en la teoria de la Gestalt, sorgida a Alemanya a principis del 

segle XX i es pot traduir com “forma”, “figura” o “estructura”. Una part de les seves lleis es 

poden aplicar al disseny d’interfícies per facilitar a l’usuari l’organització perceptiva de les 

relacions d’agrupació, coordinació, continuïtat i ordre entre els elements del gestor web. 

 

L’editor de pàgines de la Intranet (figura 111) és un 

clar exemple de l’aplicació de les lleis de proximitat, 

regió comuna i similitud de la Gestalt. L’usuari 

percep com un mateix grup els elements de cada 

secció per la llei de la proximitat (els elements 

pròxims entre si, i distanciats de la resta, són 

percebuts conjuntament) i la regió comuna (els 

elements ubicats dins d’una mateixa regió tancada 

son percebuts agrupats). Però a més, diferencia 

automàticament entre els elements que estan 

seleccionats i els que no de la barra d’eines, 

d’acord amb la llei de similitud (els elements que 

comparteixen característiques visuals tendeixen a 

ser agrupats perceptivament). 

 

ICONES 

Les icones aporten visualitat i són útils si el seu sentit o funció resulta interpretable fàcilment. 

El gestor web empra icones planes perquè són percebuts de manera més simple i elegant.  

 

Figura 112: Exemple de les lleis de proximitat, 
regió comuna i similitud de la Gestalt 
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Les icones es poden classificar en diverses categories segons la correspondència entre la 

seva forma gràfica i la seva funció o significat. El gestor web fa ús de les següents 

categories: 

 Metafòrica: analogia entre representació i representat. Per exemple, la icona d’una 

paperera per identificar la funció d’eliminar. 

 Arbitrària-convencional: relació basada en una convenció social. Per exemple, la 

icona amb forma del planeta Terra per identificar la World Wide Web. 

 Metonímica: associació mental en què se substitueix el tot per una part o al revés. 

Per exemple, la petjada d’un gos i el contorn d’un gat representa els animals de 

companyia en general. 

   
Correspondència 

metafòrica 
Correspondència 

arbitrària-convencional  
Correspondència 

Metonímica 

Figura 113: Exemple de categories d’icones utilitzades 

 

JERARQUIA VISUAL 

Aquest principi estableix la necessitat de dotar de major pes visual a aquells elements que 

puguin resultar més rellevants per l’usuari en cada moment de la interacció, facilitant la seva 

cerca visual. 

 

El gestor web destaca visualment els elements 

que formen la seva interfície segons la seva 

rellevància per l’usuari i els seus objectius.  

 

Per posar un exemple, a totes les finestres 

modals, el botó “Envia” té més rellevància que el 

botó “Tanca”, per tal de reforçar l’objectiu 

principal de l’usuari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114: Jerarquia visual del formulari de contacte
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ORDENACIÓ 

L’ordenació dels continguts i opcions s’ha de definir en funció de la necessitat d’informació 

de l’usuari. Per aquest motiu, la intranet permet escollir l’ordre de visualització dels animals 

de la web. El fet de mostrar els animals per ordre alfabètic pot comportar una discriminació 

dels animals de les últimes posicions. La mateixa discriminació pot succeir si pel seu ordre 

cronològic d’arribada. 

 

 

Figura 115: Opcions d’ordenació dels animals 

 

RELLEVÀNCIA 

Aquest principi determina la necessitat de donar prioritat visual a aquells continguts de major 

interès per l’usuari en cada moment. No sempre és possible aplicar un criteri que resulti vàlid 

per tots els usuaris, però mitjançant la regla coneguda com a 80/20, es pot determinar que 

un 80% dels usuaris del gestor web estaran interessats en el 20% dels continguts.  

 

Aplicant aquest principi, la pàgina inicial de la web pública destaca els conceptes bàsics de 

qualsevol protectora d’animals: adopció, donació, apadrinament, ubicació i animals perduts. 

     

 

Figura 116: Rellevància dels elements de la pàgina d’inici 
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14. Tests 

14.1. Card Sorting 

Per comprovar la categorització proposada inicialment dels elements del menú de la part 

pública del web s’ha realitzat un test a una mostra de 10 usuaris representatius.  

 

Per a fer la prova s’ha utilitzat la metodologia de Card Sorting híbrid, on es proposa que 

l’usuari ordeni els ítems a partir d’unes categories establertes amb l’opció de crear-ne de 

noves si ho considera necessari.  

 

S'ha realitzat la prova fent servir el servei web online: Optimal Workshop7 

 

Ítems a ordenar 

1€ al mes En adopció Patrocinadors 

Adopta Esdeveniments Perduts 

Adoptats Fes-te soci Política de privacitat 

Apadrina Filtre Preguntes freqüents 

Avís legal Històries Qui som i què fem 

Casa d'acollida Intranet Voluntaris 

Contacte Macro-padrins Xarxes socials 

Donacions Notícies 

Els invisibles On som i quan venir 

Taula 1: Ítems del Card Sorting 

 

Categories proposades 

Ajuda'ns 

Campanyes 

Cap de les categories possibles 

Capçalera web 

Cercador 

Els animals 

La protectora 

Novetats 

Peu de pàgina web 

Taula 2: Categories del Card Sorting 

 

  

 

7 Optimal Workshop: www.optimalworkshop.com 
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RESULTAT DEL TEST 

 

 

Taula 3: Resum del card sorting 

 

CONCLUSIONS 

El test confirma la ubicació correcta dels ítems en les categories previstes, excepte per la 

categoria “campanyes”, on es preveia incloure els conceptes 1€ al mes i macro-padrins, 

però es constata que els usuaris no ho associen d’aquesta manera. 

 

  



ProteGest - Núria Sureda Pous 

54 
 

14.2. Avaluació heurística 

L’avaluació heurística és un dels mètodes d’avaluació de la usabilitat més utilitzats. És eficaç 

per comprovar si la interfície prototipada compleix les recomanacions basades en les 

normes del DCU. 

 

Per realitzar-la, s’aplicarà el mètode desenvolupat per Jakob Nielsen amb els deu principis 

bàsics d’usabilitat: 

 Visibilitat de l’estat del sistema. 

 Adequació entre el sistema i el món real. 

 Llibertat i control per part de l’usuari. 

 Consistència i estàndards. 

 Prevenció d’errors. 

 Reconèixer millor que recordar. 

 Flexibilitat i eficiència d’ús. 

 Disseny estètic i minimalista. 

 Ajudar els usuaris a reconèixer, diagnosticar i solucionar els errors. 

 Ajuda i documentació. 

El seu objectiu és detectar errors d’usabilitat abans de confeccionar els prototips en alta 

definició. 

 

A pesar que Nielsen recomana la participació d’entre 3 i 5 avaluadors o experts per tal de 

detectar més errors que si hi participa només un,  l’avaluació heurística ha sigut efectuada 

per un sol avaluador per qüestions de temps i pressupost. Aquesta figura correspon al 

mateix redactor del projecte, Núria Sureda Pous en qualitat d’expert en usabilitat. 

 

Per últim, cal tenir en compte que l’avaluació heurística s’ha realitzat partint dels prototips en 

baixa fidelitat de la web pública per una banda, i de la Intranet per l’altra banda, doncs es 

tracta de dos contexts d’ús clarament diferenciats. 
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14.2.1. Test web pública 

1. Visibilitat de l’estat del sistema. 

Descripció: el lloc web ha de mostrar en tot moment a l’usuari què està passant i en quin punt de la 
navegació es troba. 

No s’indica si els formularis s’han enviat correctament o no. 

2. Adequació entre el sistema i el món real. 

Descripció: El sistema ha de parlar amb el mateix llenguatge que els usuaris. 

Els subapartats “On som i quan venir” i “Contacte” es confonen perquè mostren informació que es 
complementa entre ambdós.  
La comunicació d’un animal perdut no s’associa en aquest apartat i no hi consta el microxip ni el codi 
postal de la localitat de pèrdua. 

3. Llibertat i control per part de l’usuari. 

Descripció: Els usuaris han de poder tornar fàcilment a un estat anterior. És convenient oferir 
l’opció per abandonar l’estat d’un procés en el qual es troba. 

Els formularis no inclouen el botó cancel·lar. 

4. Consistència i estàndards 

Descripció: És convenient seguir i repetir alguns patrons per no confondre als usuaris. 

No s’ha trobat cap problema relacionat amb aquest principi. 

5. Prevenció d’errors 

Descripció: És millor prevenir els errors de generar missatges un cop es produeixi. 

El fil d’Ariadna pot induir a errors perquè el primer nivell de navegació no es correspon a cap pàgina 
del lloc. 

6. Reconèixer millor que recordar 

Descripció: Cal intentar en la mesura del possible mostrar objectes, accions i opcions per 
minimitzar l’ús de memòria de l’usuari. 

Els formularis són sempre visibles i ocupen l’ús de memòria de l’usuari, obligant-lo a memoritzar una 
sèrie de dades que potser no li interessen. 

7. Flexibilitat i eficiència d’ús 

Descripció: És important personalitzar les accions freqüents. De vegades cal crear acceleradors o 
dreceres per millorar la usabilitat per als usuaris més experts. 

No s’ha trobat cap problema relacionat amb aquest principi.  

8. Disseny estètic i minimalista 

Descripció: Intentar simplificar, eliminar el contingut irrellevant perquè l’usuari només es fixi en el 
realment important. 

Els formularis saturen la pàgina visualment i ocupen un espai innecessari per a alguns dels usuaris. 

9. Ajudar els usuaris a reconèixer, diagnosticar i solucionar els errors 

Descripció: Els missatges d’error han d’expressar clarament quina ha estat la causa del problema. 

No s’ha trobat cap problema relacionat amb aquest principi. 

10. Ajuda i documentació 

Descripció: En alguns casos pot ser necessari que l’usuari necessiti ajuda. Cal que aquesta sigui 
fàcil de trobar, útil, i si pot ser no massa extensa. 

No s’ha trobat cap problema relacionat amb aquest principi. 

Taula 4: Avaluació heurística web pública 
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14.2.2. Test Intranet 

1. Visibilitat de l’estat del sistema. 

Descripció: el lloc web ha de mostrar en tot moment a l’usuari què està passant i en quin punt de la 
navegació es troba. 

No s’indica si els canvis s’han guardat correctament o no. 

2. Adequació entre el sistema i el món real. 

Descripció: El sistema ha de parlar amb el mateix llenguatge que els usuaris. 

Cal donar l’opció d’ocultar l’apadrinament o l’adopció a la web si la persona ho demana. 

3. Llibertat i control per part de l’usuari. 

Descripció: Els usuaris han de poder tornar fàcilment a un estat anterior. És convenient oferir l’opció 
per abandonar l’estat d’un procés en el qual es troba. 

Falta registrar el nom d’usuari i contrasenya pels usuaris amb accés a la Intranet. 
Falta un mecanisme per escollir si publicar l’avís de pèrdua o no. 
Falta poder modificar una sèrie de paràmetres de la web des de la Intranet: IBAN; enllaç al Teaming;  
import de les quotes d’apadrinament i de soci; ordre de visualització dels animals a la web i el nom 
de la campanya bonificada i preu corresponent.  

4. Consistència i estàndards 

Descripció: És convenient seguir i repetir alguns patrons per no confondre als usuaris. 

A l’apartat configuració web, el botó guardar és innecessari. 
A l’editor de pàgina, no es pot  crear o eliminar un marc al voltant de la secció per tal de garantir la 
consistència amb el disseny de la web. 

5. Prevenció d’errors 

Descripció: És millor prevenir els errors de generar missatges un cop es produeixi. 

No es pot eliminar un apartat del menú de navegació o una pàgina de la web. 
No es pot publicar individualment una pàgina en lloc de publicar-les totes de cop. 
Quan s’edita una pàgina, no es pot veure el resultat final fins que es publica. 

6. Reconèixer millor que recordar 

Descripció: Cal intentar en la mesura del possible mostrar objectes, accions i opcions per 
minimitzar l’ús de memòria de l’usuari. 

No s’ha trobat cap problema relacionat amb aquest principi. 

7. Flexibilitat i eficiència d’ús 

Descripció: És important personalitzar les accions freqüents. De vegades cal crear acceleradors o 
dreceres per millorar la usabilitat per als usuaris més experts. 

A l’inici, no es poden crear registres nous des dels últims ingressos i moviments. 

8. Disseny estètic i minimalista 

Descripció: Intentar simplificar, eliminar el contingut irrellevant perquè l’usuari només es fixi en el 
realment important. 

No s’ha trobat cap problema relacionat amb aquest principi. 

9. Ajudar els usuaris a reconèixer, diagnosticar i solucionar els errors 

Descripció: Els missatges d’error han d’expressar clarament quina ha estat la causa del problema. 

No s’ha trobat cap problema relacionat amb aquest principi. 

10. Ajuda i documentació 

Descripció: En alguns casos pot ser necessari que l’usuari necessiti ajuda. Cal que aquesta sigui 
fàcil de trobar, útil, i si pot ser no massa extensa. 

No s’ha trobat cap problema relacionat amb aquest principi. 

Taula 5: Avaluació heurística Intranet 
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14.2.3. Recomanacions 

PRIORITAT ALTA: 

 Eliminar l’apartat contacte del menú principal de la web i modificar la pàgina “On 

som”  de manera que inclogui les dades de contacte. 

 Accedir als formularis de la web mitjançant un botó i que el formulari s’obri des d’un 

modal. D’aquesta manera, només es mostraria a les persones realment interessades 

i alleugeriria la càrrega visual. 

 Establir un missatge de confirmació pels formularis de la web i els processos de la 

Intranet. 

 Permetre publicar individualment cada pàgina de la web des de la Intranet. 

 A la Intranet afegir els camps: 

o Apadrinament: visible a la web. 
o Adopció: visible a la web. 
o Pèrdua: publicar l’avís a la web. 
o Nom d’usuari i contrasenya. 
o IBAN de la protectora. 
o Enllaç al Teaming, si en disposa. 
o Quotes d’apadrinament. 
o Quotes de soci. 
o Ordre de visualització dels animals a la web. 
o Nom i preu de la campanya bonificada. 

 

PRIORITAT MITJANA: 

 Eliminar el fil d’Ariadna de la web perquè el seu sistema de navegació és poc profund 

i no és necessari. 

 Afegir el botó cancel·lar als formularis de la web. 

 Crear una pàgina a la web per comunicar la pèrdua dels animals i afegir al seu 

formulari els camps pel microxip i codi postal del lloc de pèrdua. 

 Establir un mètode per visualitzar els canvis realitzats a les pàgines de la web abans 

de publicar-los des de la Intranet. 

 

PRIORITAT BAIXA:  

 Eliminar el botó guardar a l’apartat configuració web de la Intranet. 

 Permetre eliminar els apartats del menú principal de la web, des de la Intranet. 

 Afegir botons per crear nous registres des dels panells últims ingressos i moviments 

de l’inici de la Intranet. 

 Permetre que es pugui eliminar una pàgina de la web des de la Intranet. 

 Modificar l’editor de pàgina de la Intranet, per tal que es pugui dibuixar un marc al 
voltant de la secció.  



ProteGest - Núria Sureda Pous 

58 
 

14.3. Test amb usuaris 

Aquesta prova es basa en l’observació i anàlisis d’un grup d’usuaris reals mentre utilitzen  el 

gestor web, prenent nota dels problemes que es troben amb l’objectiu de solucionar-los 

posteriorment. 

 

El seu objectiu és conèixer el nivell de facilitat d’ús que presenta el lloc web i el nivell 

d’eficàcia, eficiència i satisfacció que produeix en l’usuari. 

 

Cal tenir en compte que en aquest projecte, el test amb usuaris es basa en els prototips en 

alta definició de la web i la Intranet, estant format pels següents elements: 

 Qüestionari de reclutament. 
 Qüestionari pre-test. 
 Definició d’escenaris i tasques. 
 Qüestionari post-test. 
 Documents d’autorització. 

La definició d’aquests elements i la figura del moderador durant el test, recau en la mateixa 

autora del projecte. 

 

Tots els documents obtinguts del test s’adjunten a l’annex 5. 

14.3.1. Qüestionari de reclutament 

El qüestionari de reclutament permet filtrar els usuaris que compleixen amb algun dels perfils 

d’usuari descrits anteriorment a l’apartat 12. 

 

S’ha escollit quatre persones amb perfils d’acord amb els usuaris potencials del gestor web, 

entre amics i familiars, per tal d’assegurar la seva motivació, fet crucial per l’èxit de la prova. 

 

Respon les següents preguntes: 

1. Edat: __________   

2. Sexe:   Home      Dona 

3. Et sols connectar a Internet?  Sí      No 

4. Utilitzes Internet per informar-te sobre qualsevol aspecte de caràcter general?   Sí     No 

5. Ets partidari de l’adopció d’animals?   Sí      No 

6. Has utilitzat alguna vegada una Intranet?   Sí      No 

 
Taula 6: Qüestionari de reclutament pel test 
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14.3.2. Qüestionari pre-test 

Es recopilen les dades sociodemogràfiques de  cada usuari que realitzarà el test i informació 

sobre les seves experiències personals en referència a l’àmbit que tracta el present projecte. 

 

Abans de començar el test, m’agradaria fer-te unes preguntes: 

1. Edat: ___________  

2. Sexe:         Home      Dona  

3. Professió: ________________________________ 

4. Amb quina freqüència accedeixes a Internet?    Diària     Setmanal     Ocasional  

5. Amb quina freqüència utilitzes Internet per informar-te sobre qualsevol aspecte de caràcter 

general?       Molt     Bastant     Poc     Gens 

6. Has comprat productes o serveis per Internet?   Molt     Bastant     Poc     Gens 

7. Has utilitzat alguna vegada una Intranet?               Sí        No 

8. Has consultat alguna vegada la web d’una protectora d’animals?               Sí        No 

9. Tens animals a casa?                 Sí        No 

10. Has col·laborat alguna vegada amb alguna protectora d’animals?            Sí        No 

 

 

14.3.3. Definició d’escenaris i tasques 

La definició d’escenaris i tasques es realitza en dos blocs corresponents a la web pública i a 

la Intranet donat que presenten diferents contexts d’ús i tenen sentit per si soles.  

 

La creació d’un escenari permet col·locar a l’usuari en una situació amb les dades 

necessàries perquè assumeixi el paper i actuï en conseqüència.  

 

Per la seva banda, les tasques són les accions que es demana a l’usuari que dugui a terme 

amb el gestor web durant el test. 

 

 
 
 
 
  

Taula 7: Qüestionari pre-test 
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Web	pública	

Escenari 1 
Has decidit que vols adoptar un cadell de gos i entres a la seva pàgina web per informar-te. 

 Pots trobar la seva adreça i telèfon? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Pots consultar els animals que tenen per adoptar? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Pots esbrinar quan costa adoptar un cadell de gos? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Escenari 2 
Has decidit que et vols fer soci d’una protectora d’animals i entres a la seva pàgina web. 

 Fes-te soci amb una aportació de 10€ al mes. 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Escenari 3 
Fa dos dies que vas perdre el teu gos a Olot i entres a la protectora d’animals de la ciutat per 
mirar de trobar-lo (el teu gos porta microxip). 

 Pots consultar si el teu gos es troba al centre?  

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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 Pots publicar un anunci avisant de la seva pèrdua? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Escenari 4 
Has sentit a parlar dels actes que organitza una protectora d’animals i entres a la seva pàgina 
web per informar-te. 

 Pots esbrinar quan serà el pròxim esdeveniment? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

	Intranet	

Escenari 1 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. Avui ha 
arribat una nova gossa a la protectora. 

 Pots crear el seu ingrés?  
L’ha portat la policia, es diu xula, és femella, raça labrador, color beige, mida gran, pes 35kg, 8 anys 
aproximadament, codi microxip 10545X, es troba al box 5, estat disponible, categoria adopció general, no saps 
com es porta amb els gossos, gats o nens, i vols que sigui visible al web. 

 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Tens dues fotos de la gossa, pots afegir-les a la seva fitxa? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Taula 8: Escenaris i tasques del test de la web pública 
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 Pots compartir l’animal al Facebook de la protectora? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

Escenari 2 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. Avui ha 
vingut el Sr. Marc Rovira Garcia a les instal·lacions de la protectora i ja ha escollit l’animal que 
vol adoptar, es diu Aran. 

 
 Pots donar d’alta al Sr. Marc Rovira Garcia omplint les seves dades personals? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 Pots tramitar la seva adopció amb data d’avui? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Escenari 3 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. T’han 
demanat si pots realitzar uns canvis a la vostra web. 

 
 Pots modificar el telèfon? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 Pots canviar el logo? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 Pots modificar part del text de l’avís legal? 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ______________  
Comentaris: ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

  

Taula 9: Escenaris i tasques del test de la Intranet 
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14.3.4. Qüestionari post-test 

Al final de cada test, l’usuari pot expressar la seva opinió sobre el gestor web mitjançant un 

qüestionari que serveix com a guia i permet conèixer el seu grau de satisfacció. 

	Web	pública	

Indica la teva valoració sobre els següents aspectes, marcant la casella corresponent en una 

escala entre 1 i 5: 

1. Creus que el lloc web és fàcil d’utilitzar? 

Poc      Molt   

2. Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 

Poc      Molt   

3. Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 

Poc      Molt   

4. Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 

Poc      Molt   

5. El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 

Poc      Molt  

6. Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Poc      Molt  

7. Què és el que més t’ha agradat? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. I el que menys? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Recomanaries la web a una protectora d’animals per difondre la seva tasca? Per què? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. Tens algun suggeriment? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

  Taula 10: Qüestionari post-test de la web 
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	Intranet	

Indica la teva valoració sobre els següents aspectes, marcant la casella corresponent en una 

escala entre 1 i 5: 

1. Creus que la Intranet és fàcil d’utilitzar? 

Poc      Molt   

2. Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 

Poc      Molt   

3. Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 

Poc      Molt   

4. Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 

Poc      Molt   

5. El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 

Poc      Molt  

6. Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Poc      Molt  

7. Què és el que més t’ha agradat? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. I el que menys? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Recomanaries la Intranet a una protectora d’animals per gestionar les seves tasques? 

Per què? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. Tens algun suggeriment? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

  Taula 11: Qüestionari post-test de la Intranet 
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14.3.5. Document d’autorització 

Cada usuari ha de firmar el document d’autorització, que autoritza el facilitador a capturar i 

emmagatzemar informació i detalla la finalitat del seu tractament i l’ús que s’hi donarà. 

 

 

Jo, _____________________________________, amb DNI número ______________, 

autoritzo a Núria Sureda Pous, amb DNI 40358686B, la cessió de la informació obtinguda en 

aquest estudi. 

 

La informació obtinguda podrà ser utilitzada amb l’única i exclusiva finalitat d’anàlisi de l’estudi 

de què he estat informat. 

 

També accepto que tota la informació intercanviada és propietat exclusiva de Núria Sureda 

Pous i em comprometo a no revelar cap tipus d’informació a qualsevol altre persona o entitat. 

 

Firmat:        Data: 

 

 

 

 

14.3.1. Resultats 

A continuació s’exposen els resums del test de la web i de la Intranet. Es poden observar 

amb més detall a l’annex 5. 

 

Escenari Tasca Usuari A Usuari B Usuari C Usuari D 

1 1 Èxit Èxit Èxit Èxit 

1 2 Èxit Èxit Èxit Èxit 

1 3 Èxit Èxit Èxit Èxit 

2 1 Èxit Èxit Èxit Èxit 

3 1 Èxit Èxit Èxit Èxit 

3 2 Èxit Èxit Èxit Èxit 

4 1 Èxit Èxit Èxit Èxit 

Taula 13: Resum del test amb usuaris de la web 

 

 

 

Taula 12: Document d’autorització del test 
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Escenari Tasca Usuari A Usuari B Usuari C Usuari D 

1 1 Èxit Èxit Èxit Èxit 

1 2 Èxit Èxit Èxit Èxit 

1 3 Èxit Èxit Èxit Èxit 

2 1 Èxit Èxit Èxit Èxit 

2 2 Èxit Èxit Èxit Èxit 

3 1 Èxit Èxit Èxit Èxit 

3 2 Èxit Èxit Èxit Èxit 

3 3 Èxit Èxit Èxit Èxit 

Taula 14: Resum del test amb usuaris de la Intranet 

 

Com es pot observar, els usuaris han resolt amb èxit totes les tasques, tot i que en algunes 

han necessitat més temps per completar-les. 

 

També s’ha elaborat un gràfic on es pot observar els resultats quantificables dels 

qüestionaris post-test de la web pública i la Intranet.  

 

 
Pregunta 1: Creus que el lloc web és fàcil d’utilitzar? 
Pregunta 2: Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 
Pregunta 3: Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 
Pregunta 4: Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 
Pregunta 5: El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 
Pregunta 6: Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Taula 15: Resum del qüestionari post-test de la web pública 

 

 

 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6

A 5 4 4 5 5 4

B 5 4 5 5 5 5

C 4 4 5 5 5 4

D 4 5 5 4 5 5
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Pregunta 1: Creus que la Intranet és fàcil d’utilitzar? 
Pregunta 2: Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 
Pregunta 3: Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 
Pregunta 4: Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 
Pregunta 5: El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 
Pregunta 6: Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Taula 16: Resum del qüestionari post-test de la Intranet 

 

A partir del qüestionari post-test, es pot afirmar que els usuaris valoren molt positivament 

tant la web pública com la Intranet.  

 

A la web pública, l’aspecte amb una puntuació lleugerament inferior a la resta és el 

coneixement de la ubicació de l’usuari, mentre que a la Intranet és la facilitat d’ús. Tot i això, 

els resultats són positius i no és necessari realitzar canvis a l’organització dels continguts. 

 

PROBLEMES IDENTIFICATS: 

 La informació de contacte de la web és poc visible perquè només apareix al peu de 

pàgina o al subapartat del menú “La Protectora”. 

 Tot i que existeix una pàgina de preguntes freqüents, a alguns usuaris de la web els 

hi costa trobar el preu de les adopcions. 

 A la majoria dels usuaris de la Intranet, els hi costa identificar el concepte moviments 

amb l’acte d’adoptar o acollir un animal. 

 Cal identificar els nous missatges rebuts a la Intranet per mitjà d’un avís a les 

pestanyes. 

 L’usuari B utilitza poc la Internet i no té experiència amb Intranets, així doncs li 

resulta poc familiar la configuració de la web des de la Intranet. Tot i això, pot 

completar les tasques. 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6

A 5 5 5 5 5 5

B 3 4 4 4 5 5

C 5 5 5 5 5 5

D 4 5 5 5 5 5
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15. Aspecte visual 

Cal recordar que entre els objectius principals d’aquest projecte hi consta la possibilitat 

de ser implantat a diverses entitats sense la necessitat de coneixements en programació 

web. Per tant, resulta imprescindible adaptar l’aspecte visual de cada web final per 

diferenciar-la de la resta de protectores d’animals que utilitzin el mateix gestor. 

 

Per aquest motiu i tal com s’ha dit al punt 5.3 Organització dels continguts, l’apartat 

“Configuració web” de la Intranet permet modificar l’aparença de la web pública 

mitjançant un dels temes preestablerts obtinguts de forma lliure de Bootswatch.  

 

Aquells usuaris amb uns mínims coneixements de fulles d’estil en cascada (CSS, 

Cascading Style Sheets en anglès) poden generar un tema personalitzat des de la web 

del Bootstrap o amb el Bootstrap Live Customizer8 per exemple, malgrat que a la xarxa 

hi ha altres recursos equivalents.  

 

Aquesta opció permet modificar les característiques dels elements que formen cada 

pàgina del lloc web d’una entitat de forma integral. Com a mostra, es pot modificar la 

paleta de colors, la tipografia, el menú de navegació i els botons entre d’altres. 

 

Per il·lustrar el resultat final, malgrat que no forma part de l’abast inicial d’aquest 

projecte, s’ha realitzat el desenvolupament en codi HTML + Bootstrap d’una web model 

conforme els prototips d’alta definició. Mitjançant la següent adreça web: 

http://www.gestordanimals.hol.es/, s’accedeix a una mostra dels temes preestablerts i 

escollint-ne un és possible visualitzar la web model amb el tema aplicat.  

 

A tall d’exemple, les figures 117 i 118 corresponen a la pàgina d’inici del lloc web model 

amb el tema per defecte i el tema Darkly aplicat respectivament. Per a més informació, 

consultar l’annex 6 que inclou una mostra de tots els temes preestablerts o a l’adreça 

web: http://www.gestordanimals.hol.es/. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Bootstrap Live Customizer: http://bootstrap-live-customizer.com/ 
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Figura 117: Mostra de la web pública amb el tema per defecte 

 

 
Figura 118: Mostra de la web pública amb el tema Darkly 
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15. Projecció a futur 

La realització d’aquest projecte dóna resposta a una concreció i delimitació de les 

necessitats més freqüents en el dia a dia de les protectores d’animals. Tot i això, alguns 

aspectes han quedat fora del seu abast per haver-se considerat menys prioritaris. 

 

En una futura versió, es contempla la creació d’una llista d’espera on es puguin inscriure les 

persones que cerquen un perfil concret d’animal i no el troben. Aquest registre permetria 

l’encreuament automàtic de dades entre els animals del centre i les demandes, detectant els 

adoptants potencials. 

 

A banda d’això, incorporar la gestió de tasques a la Intranet resulta una opció interessant 

perquè permetria assignar les tasques al personal del centre i aquests les podrien consultar 

a través d’un calendari o agenda. Aquesta millora comportaria una optimització del 

funcionament de l’entitat i un control de la gestió més exhaustiu. 

 

Una altra via a desenvolupar, és la gestió dels esdeveniments a través de la Intranet per tal 

de publicar-los a la web pública. En aquesta primera versió, els esdeveniments publicats a 

l’apartat novetats, són de caràcter informatiu i s’actualitzen manualment amb el corresponent 

perill que esdevinguin obsolets. Si la Intranet millorés aquest punt, els esdeveniments es 

podrien crear i compartir a les xarxes socials, permetre la inscripció a l’acte i fins i tot agrair 

el gest a tots els assistents d’una forma fàcil i eficaç, fet que revertiria en els resultats de 

l’entitat. 

 

A més a més, la Intranet es podria ampliar incorporant-hi la comptabilitat de la protectora. 

Encara que es tractin d’entitats sense ànim de lucre, les protectores tenen una sèrie 

d’obligacions legals d’informació econòmica per complir la legalitat comptable i fiscal i 

justificar les subvencions. Per altra banda, la informació econòmica és una eina necessària 

per a la presa de decisions internes i la difusió de les dades econòmiques de l’entitat. 

 

Finalment, incorporar la llengua castellana al gestor web pot resultar molt beneficiós per 

repartir els seus costos i ampliar-ne l’abast a la resta de protectores de l’Estat espanyol i 

països de parla hispana. 
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16. Pressupost  

El següent pressupost defineix la quantitat econòmica necessària per al disseny i 

implementació del gestor web proposat en aquest projecte, d’acord amb els honoraris dels 

diferents professionals que hi intervenen i el nombre d’hores estimades. 

 

No inclou el registre de domini, l’allotjament web ni el seu manteniment.  

 

Professional Preu/hora Hores Total

Arquitecte de la informació 28,00 € 45,00 1.260,00 €

Director de projecte 32,00 € 30,00 960,00 €

Dissenyador gràfic 25,00 € 34,00 850,00 €

Dissenyador interfícies 25,00 € 40,00 1.000,00 €

Programador HTML i CSS 28,00 € 40,00 1.120,00 €

Programador Javascript, JQuery i PHP 32,00 € 120,00 3.840,00 €

TOTAL (IVA no inclòs) 9.030,00 €

Taula 17: Pressupost 
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17. Anàlisi de mercat 

17.1. Quadre DAFO 

L’anàlisi DAFO permet avaluar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del projecte. 

 

 Origen intern Origen extern 

N
eg

at
iu

 

Debilitats: 

 Escassetat de recursos econòmics de les 
protectores. 

 Alguns usuaris reticents a les noves 
tecnologies. 

Amenaces: 

 Dificultat per aconseguir el capital. 

 Aparició de producte similar. 

P
o

si
ti

u
 

Fortaleses: 

 Possibilitat de repartir els costos del 
projecte entre totes les protectores que ho 
implantin. 

 Cerca de voluntaris amb perfils adequats 
per desenvolupar el projecte. 

 Major control de l’estat dels animals. 

 Comunicació amb els usuaris més fluida. 

 Possibilitat d’expansió adaptant l’idioma. 

Oportunitats: 

 Disseny web adaptable amb el framework 
de codi obert Bootstrap. 

 Increment de  les deduccions per 
donacions a la declaració de la renda. 

 Increment de la conscienciació social sobre 
l’adopció d’animals. 

 Finançament a través de publicitat. 

 Generalització accés a Internet. 

Taula 18: Quadre DAFO 

 

Com es pot observar, el factor econòmic és el principal aspecte negatiu. La millor via per 

combatre aquesta debilitat, és que la mateixa web esdevingui un recurs útil per tal 

d’incrementar la recaptació de fons de totes aquelles entitats que la implantin.  

 

Així doncs, cal tenir presents i promocionar tot el tema de patrocinadors, socis, padrins i 

donacions. 
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17.2. Anàlisi de la competència 

Aquesta anàlisi ha consistit a cercar solucions similars que permetin, als responsables de les 

protectores, crear o mantenir el seu propi lloc web sense que siguin necessaris 

coneixements de programació. 

17.2.1 Animal Care 

 

Figura 119: Tema Animal Care9 per WordPress 

Aquest tema de pagament per WordPress permet crear un lloc web amb blog, contacte i 

enllaços a les xarxes socials. Suporta imatges i vídeos però no presenta un disseny 

adaptatiu. 

 

Inclou diversos shortcodes, entre ells la llista d’animals i suporta la connexió a Petfinder10, 

un directori de refugis i protectores implantat als Estats Units, Canadà i Mèxic. 

 

La seva mancança principal és no disposar d’un cercador d’animals i no permetre la gestió 

interna dels animals, al resultar incompatible amb una base de dades que contingui la 

informació. Així doncs, no permet registrar les entrades i sortides dels animals, els 

tractaments veterinaris aplicats o l’estat dels animals.  

 

9 Animal Care: http://cohhe.com/themes/?theme=animalcare 
10 Petfinder: https://www.petfinder.com/ 
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17.2.2 Pet Manager 

 

 

Figura 120: Connector Pet Manager11 per WordPress 

 

Es tracta d’un connector per WordPress, per tant cal desenvolupar la web amb un tema de 

WordPress compatible i afegir-hi aquest connector. Permet afegir animals com si fos una 

entrada al blog amb la seva informació (tipus, edat, mida, color, raça, etc.). Mostra els 

animals per categoria i incorpora cercador i formulari de contacte. 

 

Com en el cas anterior, no permet la gestió i seguiment dels animals perquè no disposa  

d’aquestes eines i resulta incompatible amb el programa de gestió interna que pugui 

disposar la protectora. 

 

  

 

11 Pet Manager: https://wordpress.org/plugins/pet-manager/ 
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17.2.3 ProteCMS 

 

 

Figura 121: Lloc web proteCMS 

 

ProteCMS és un gestor web gratuït específic per protectores d’animals en fase beta. El seu 

menú principal inclou els conceptes essencials i comuns per les entitats, disposa d’un 

cercador d’animals adequat i permet compartir la fitxa de l’animal per Facebook o Twitter. 

 

Per contra, un usuari sense coneixements de programació no és capaç d’afegir nous 

animals o editar les dades introduïdes.  

 

Així doncs, es conclou que no s’ha trobat cap producte que resolgui completament els 

objectius proposats en aquest projecte. 
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18. Viabilitat 

A pesar de la forta despesa que suposa el disseny i implementació d’aquest gestor web, un 

cop el producte estigui finalitzat, es pot implantar a diverses protectores compartint els 

costos del projecte. A banda d’això, cada entitat hauria d’assumir també costos del seu 

domini i allotjament web, que pot oscil·lar al voltant dels 120 € anuals. 

 

Ja que el voluntariat és una peça clau en totes les protectores d’animals, també es 

contempla com una opció en el desenvolupament del producte per tal d’abaratir costos.  

 

Per altra banda, es poden estudiar vies pel seu finançament a través de patrocinadors o 

publicitat a la web pública. 

 

A l’annex 7 es pot consultar una relació de les associacions registrades a Catalunya sota la 

classificació de protecció i defensa dels animals. S’hi pot observar, que de les 302 entitats, 

només un 21% disposen de lloc web.  

 

 

Figura 122: Grau d’implantació web a les entitats de Catalunya. 

 

Tenint en compte que el gestor web proposat no presenta ànim lucratiu, la inexistència al 

mercat d’un producte que resolgui les necessitats de les entitats i el forat de mercat trobat, 

es considera un producte amb una viabilitat alta. 

 

 

 

  

Sense web
79%

Amb web
21%

Entitats de protecció i defensa dels animals a Catalunya

Total d'entitats: 302

Dades obtingudes del departament de Justícia de la Generalitat. 
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19. Conclusions 

Un cop finalitzat aquest projecte, resulta molt gratificant constatar que el resultat final 

obtingut a partir del propòsit d’ajudar als animals més desvalguts compleix el seu objectiu.  

 

Des del meu punt de vista, un dels aspectes més complicats ha sigut delimitar l’abast del 

projecte. Tenint en compte que es disposa d’un temps i recursos limitats, he optat per 

prioritzar els aspectes més rellevants.  

 

Per consegüent, el gestor web proporciona presència a Internet a qualsevol protectora 

d’animals i no solament satisfà les seves necessitats de gestió dels animals, persones i 

comunicació, sinó que permet personalitzar la web segons les necessitats de cada entitat 

sense coneixements en programació web. 

 

Si fos el cas, en futures versions es preveu l’expansió a la resta de l’Estat espanyol i països 

de parla hispana, adaptant l’idioma. D’altra banda, es contempla incorporar una llista 

d’espera d’animals a la web pública, així com la gestió de tasques, la gestió 

d’esdeveniments i la comptabilitat a la Intranet. 

 

Malgrat la meva motivació personal, la metodologia de treball del Disseny Centrat en l’Usuari 

ha resultat clau pel desenvolupament del gestor web. Durant tot el procés, he sintetitzat el 

coneixement obtingut durant el grau, en especial a les assignatures de l’àrea d’usabilitat i 

interfícies. En aquest sentit, em sento satisfeta d’adquirir una visió integral sobre els factors 

que incideixen en qualsevol projecte. 

 

Per concloure, considero que el resultat obtingut proporciona les eines necessàries per ser 

implantat satisfactòriament a qualsevol protectora d’animals d’acord amb les particularitats 

de cada entitat. 
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Annex 1. Lliurables del projecte 

 

 Prototips Lo-Fi en format bmml (Balsamiq Mockups Markup Language). 

 Prototips Hi-Fi en format AI (Adobe Illustrator). 

 Codi font de la pàgina model de la web pública. 
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Annex 2. Llibreries/Codi extern utilitzat 

S’ha fet ús del Bootstrap, un conjunt d’eines de codi obert pel disseny de llocs web 

adaptables que es basa en una retícula de files i columnes flexibles.  

 

Me n’he servit per crear una galeria que mostra l'aparença de la web pública segons el tema 

preestablert que s’hi apliqui des de la Intranet. 

 

He tingut present aquest recurs des de la conceptualització del gestor web perquè permet 

dissenyar una sola versió que s’adapta a tots els dispositius. A més, ofereix la possibilitat de 

canviar l’estil gràfic de la web d’una forma relativament senzilla.  

 

Tenint en compte que cada web implantada des del gestor ha d’emmotllar-se a les 

característiques de cada entitat, considero que el seu ús està completament justificat, 

resultant del tot inútil el disseny d’un estil gràfic únic i invariable. És per això, que durant la 

fase de prototipatge en alta definició s’ha reproduït el seu estil gràfic, amb la finalitat 

d’assegurar que el disseny resultarà vàlid per la fase d’implementació. 

 

És degut al mateix motiu que es contempla l’ús dels temes de Bootswach, ja que esdevenen 

un recurs útil i fàcil d’implantar sobre la fulla d’estil del Bootstrap. 

 

Per últim, també es té present l’ús de la web Bootstrap Live Customizer com a una eina que 

l’administrador de la Intranet pot utilitzar per crear el seu propi estil per la web de la 

protectora d’una forma senzilla però eficaç.  
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Annex 3. Enquesta 

Per conèixer l’interès dels usuaris sobre l’adopció animal i les seves preferències per accedir 

a Internet, s’ha realitzat una enquesta a usuaris de diferents edats i perfils. 

 

Per realitzar l’enquesta s’utilitza Google Formularis i s’hi pot accedir des del següent enllaç: 

https://goo.gl/XwHZE4. 

 

PREGUNTES DE L’ENQUESTA 

1. Sexe? 
a. Masculí 
b. Femení 

2. Edat? 
a. 17 o menys 
b. 18-24 
c. 25-34 
d. 35-44 
e. 45-54 
f. 55 o més 

3. Quin o quins dispositius utilitzes per connectar-te a Internet? (Pots marcar més d’un) 
a. Ordinador 
b. Mòbil 
c. Tauleta tàctil 
d. Altres 
e. No em connecto 

4. Creus que és necessària l’adopció animal? 
a. Si, m’agrada i la recolzo 
b. No m’interessa 

5. Alguna vegada has adoptat a algun animal? 
a. Si 
b. No 
c. Potser en un futur 

6. Si has adoptat, vas utilitzar Internet (lloc web o xarxa social) per contactar o informar-te sobre la 
protectora? 

a. Si 
b. No en aquell moment, però si en altres ocasions 
c. No 

7. Coneixes alguna protectora d’animals? 
a. Si 
b. No, però m’agradaria informar-me més sobre aquest tema 
c. No, en realitat no m’he interessat per això 

8. Si et decideixes a acollir o adoptar, quin seria el teu primer pas? 
a. Visitar personalment un centre d’adopció 
b. Buscar informació a les pàgines web o xarxes socials dels centres d’animals 
c. Preguntar a amics i coneguts 
d. No crec que es doni els cas 
e. Altres .................................. 

9. T’has plantejat ser voluntari d’una protectora? 
a. Si, de fet sóc voluntari 
b. Si, però no he arribat a fer-ho 
c. No, però m’agradaria informar-me més sobre aquest tema 
d. No m’interessa 
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10. T’has plantejat fer una donació (econòmica o material) a una protectora? 
a. Si, de fet ja hi contribueixo 
b. Si, però no he arribat a fer-ho 
c. No, però m’agradaria informar-me més sobre aquest tema 
d. No m’interessa 

11. T’has plantejat apadrinar un animal? 
a. Si, de fet ho estic fent 
b. Si, però no he arribat a fer-ho 
c. No, però m’agradaria informar-me més sobre aquest tema 
d. No m’interessa 

12. T’has plantejat acollir temporalment un animal que ho necessiti? 
a. Si 
b. Si, però no he arribat a fer-ho 
c. No, però m’agradaria informar-me més sobre aquest tema 
d. No m’interessa 

RESULTATS 

   

 

 

 

 



ProteGest - Núria Sureda Pous 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ProteGest - Núria Sureda Pous 

83 
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CONCLUSIONS 

Aquesta enquesta ha estat contestada per 147 persones, majoritàriament dones i la franja 

d’edat predominant es situa entre els 35 i 44 anys. 

 

Els dispositius més utilitats per accedir a Internet són el mòbil i l’ordinador, tot i que la meitat 

també empren tauletes tàctils. 

 

Tot i que la majoria està a favor de l’adopció, només una tercera part han adoptat alguna 

vegada. 

 

A pesar que la majoria dels enquestats coneix alguna protectora d’animals, només un 17% 

dels adoptants van consultar la seva web per informar-se en el moment de l’adopció. Tot i 

això, la proporció de consultes a la web augmentaria en cas de voler adoptar en un futur fins 

a igualar les visites presencials. 

 

Es constata que la meitat dels usuaris no estan interessats en l’acolliment, apadrinament, 

voluntariat ni en les donacions. De la resta, una part són col·laboradors actius mentre que la 

resta no tenen prou informació o motivació per fer el pas. 

  



ProteGest - Núria Sureda Pous 

85 
 

Annex 4. Prototips 

4.1. Lo-Fi  

4.1.1.  Web pública 

 

 
 

Pàgina “Inici web pública” 
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Pàgina “Qui som i què fem” 

 

Pàgina “On som i quan venir” 
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Pàgina “Contacte” 
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Pàgina “Adopta” 
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Pàgina “Apadrina” 
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Pàgina “Cercador” 

 

Pàgina “Fitxa animal” 
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Pàgina “Novetats” 
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4.1.2.  Intranet 

 

 

Pàgina “Inici de sessió Intranet” 

 

Pàgina “Inici” 
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Pàgina “Animals “ 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya animal” 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya vacunacions” 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya controls veterinàris” 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya Prescripcions” 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya cirurgies” 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya moviments” 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya padrins” 
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Pàgina ““Fitxa animal, pestanya imatges” 
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Pàgina “Persones” 
 

 

Pàgina “Fitxa persona, pestanya persona” 
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Pàgina “Comunicació, pestanya formulari info” 
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Pàgina “Comunicació, pestanya animal perdut” 
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Pàgina “Configuració web, pestanya dades generals” 

 

 

Pàgina “Configuració web, pestanya menú navegació” 
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Pàgina “Configuració web, pestanya pàgines” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ProteGest - Núria Sureda Pous 

107 
 

 

 

Pàgina “Configuració web, pestanya editar pàgina”  
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4.2. Hi-Fi  

4.2.1.  Web pública 

 

 
Pàgina “Inici web pública” 

 

 

Pàgina “On som i què fem” 
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Pàgina “On som” 

 

 

Finestra “Formulari contacte” 
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Pàgina “Adopta” 
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Finestra “Formulari info adopció” 
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Pàgina “Apadrina” 
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Pàgina “Casa d’acollida” 
 

 

Finestra “Formulari acollida” 
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Pàgina “Donacions” 
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Pàgina “Socis” 
 

 

Finestra “Formulari soci” 
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Pàgina “Voluntaris” 
 

 

Finestra “Formulari voluntaris” 
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Pàgina “Patrocinadors” 
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Finestra “Formulari patrocinadors” 
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Pàgina “Els invisibles” 
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Pàgina “Animals per adoptar” 

 

 

Pàgina “Fitxa animal per adoptar” 
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Finestra “Formulari adoptar” 

 

 

Finestra “Formulari apadrinar” 
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Pàgina “Animals perduts” 
 

 

Finestra “Formulari pèrdua” 
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Pàgina “Animals adoptats” 

 

 

Pàgina “Fitxa animal adoptat” 

 

 

 

 



ProteGest - Núria Sureda Pous 

124 
 

 

 

Pàgina “Històries” 
 

 

Finestra “Formulari història” 
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Pàgina “Cercador” 
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Pàgina “Novetats” 

 

 

Pàgina “Avís legal” 
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Pàgina “Política protecció dades” 
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Pàgina “FAQ” 
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4.2.2.  Intranet 

 

 

Pàgina “Inici de sessió Intranet” 

 

 

Pàgina “Inici Intranet” 
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Pàgina “Coincidències trobades” 

 

 

Pàgina “Animals” 
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Pàgina “Cerca avançada d’animal” 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya animal” 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya vacunació” 

 

 

Pàgina “Fitxa animal, pestanya control veterinari” 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya Prescripció” 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya cirurgia” 

 

 

Pàgina “Fitxa animal, pestanya moviment” 
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Pàgina “Fitxa animal, pestanya padrí” 

 

 

Pàgina “Fitxa animal, pestanya imatges” 
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Pàgina “Persones” 

 

 

 

Pàgina “Fitxa persona, pestanya persona” 
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Pàgina “Fitxa persona, pestanya soci” 

 

 

Pàgina “Fitxa persona, pestanya veterinari” 
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Pàgina “Fitxa persona, pestanya adoptant” 

 

 

Pàgina “Fitxa persona, pestanya padrí” 
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Pàgina “Fitxa persona, pestanya voluntari” 

 

 

Pàgina “Fitxa persona, pestanya acollida” 
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Pàgina “Comunicació, pestanya formulari general” 

 

 

Pàgina “Comunicació, pestanya pèrdua” 
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Pàgina “Comunicació, pestanya adopció” 

 

 

Pàgina “Comunicació, pestanya apadrinament” 
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Pàgina “Comunicació, pestanya acollida” 

 

 

Pàgina “Comunicació, pestanya soci” 
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Pàgina “Comunicació, pestanya voluntari” 

 

 

Pàgina “Comunicació, pestanya patrocinador” 
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Pàgina “Patrocinadors” 

 

 

Pàgina “Patrocinadors, pestanya fitxa” 
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Pàgina “Configuració web, pestanya dades generals” 
 

 

Pàgina “Configuració web, pestanya menú navegació” 
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Pàgina “Configuració web, pestanya pàgines” 

 

Pàgina “Configuració web, pestanya editar pàgina” 

 

 

 

 

 



ProteGest - Núria Sureda Pous 

148 
 

 

 

Pàgina “Configuració web, pestanya aparença” 

 

 

Pàgina “Configuració web, pestanya formularis” 
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Pàgina “Configuració web, pestanya avís legal” 

 

 

Pàgina “Configuració web, pestanya protecció dades”  
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Annex 5. Test amb usuaris 

El test s’ha realitzat a 4 persones, a les quals se’ls hi assigna una lletra per tal d’identificar-

les. 

 David Sureda Pous → Usuari A 

 Montse Blanco Fuentes → Usuari B 

 Laia Palomeras Massagú → Usuari C 

 Laia Barceló Batlle → Usuari D 

S’ha realitzat un test per la web pública i un altre per la Intranet, doncs es tracta de dos 

contexts d’ús clarament diferenciats. 

 

Les conclusions del test es poden consultar al corresponent apartat de la memòria d’aquest 

projecte. 
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QÜESTIONARI DE RECLUTAMENT 

Usuari A 

1. Edat: 42 anys. 

2. Sexe:   Home      Dona 

3. Et sols connectar a Internet?  Sí      No 

4. Utilitzes Internet per informar-te sobre qualsevol aspecte de caire general?   Sí      No 

5. Ets partidari de l’adopció d’animals?   Sí      No 

6. Has utilitzat alguna vegada una Intranet?   Sí      No 

Usuari B 

1. Edat: 40 anys. 

2. Sexe:   Home      Dona 

3. Et sols connectar a Internet?  Sí      No 

4. Utilitzes Internet per informar-te sobre qualsevol aspecte de caràcter general?   Sí      No 

5. Ets partidari de l’adopció d’animals?   Sí      No 

6. Has utilitzat alguna vegada una Intranet?   Sí      No 

Usuari C 

1. Edat: 31 anys. 

2. Sexe:   Home      Dona 

3. Et sols connectar a Internet?  Sí      No 

4. Utilitzes Internet per informar-te sobre qualsevol aspecte de caràcter general?   Sí      No 

5. Ets partidari de l’adopció d’animals?   Sí      No 

6. Has utilitzat alguna vegada una Intranet?   Sí      No 

Usuari D 

1. Edat: 37 anys. 

2. Sexe:   Home      Dona 

3. Et sols connectar a Internet?  Sí      No 

4. Utilitzes Internet per informar-te sobre qualsevol aspecte de caràcter general?   Sí      No 

5. Ets partidari de l’adopció d’animals?   Sí      No 

6. Has utilitzat alguna vegada una Intranet?   Sí      No 
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QÜESTIONARI PRE-TEST 

Usuari A 

1. Edat:   42 anys. 

2. Sexe:   Home      Dona  

3. Professió: tècnic d’automatismes i electrònica 

4. Amb quina freqüència accedeixes a Internet?    Diària     Setmanal     Ocasional 

5. Amb quina freqüència utilitzes Internet per informar-te sobre qualsevol aspecte de caràcter general?   

 Molt     Bastant     Poc     Gens 

6. Has comprat productes o serveis per Internet?   Molt     Bastant     Poc     Gens     

7. Has utilitzat alguna vegada una Intranet?              Sí       No     

8. Has consultat alguna vegada la web d’una protectora d’animals?           Sí        No    . 

9. Tens animals a casa?               Sí        No     

10. Has col·laborat alguna vedada amb alguna protectora d’animals?          Sí        No    . 

Usuari B 

1. Edat:   40 anys. 

2. Sexe:   Home      Dona  

3. Professió: responsable botiga de drogueria i alimentació. 

4. Amb quina freqüència accedeixes a Internet?    Diària     Setmanal     Ocasional 

5. Amb quina freqüència utilitzes Internet per informar-te sobre qualsevol aspecte de caràcter general?   

 Molt     Bastant     Poc     Gens 

6. Has comprat productes o serveis per Internet?   Molt     Bastant     Poc     Gens     

7. Has utilitzat alguna vegada una Intranet?              Sí        No     

8. Has consultat alguna vegada la web d’una protectora d’animals?           Sí        No    . 

9. Tens animals a casa?               Sí       No     

10. Has col·laborat alguna vedada amb alguna protectora d’animals?          Sí        No    . 

Usuari C 

1. Edat:   31 anys. 

2. Sexe:   Home      Dona  

3. Professió: administrativa. 

4. Amb quina freqüència accedeixes a Internet?    Diària     Setmanal     Ocasional 

5. Amb quina freqüència utilitzes Internet per informar-te sobre qualsevol aspecte de caràcter general?   

 Molt     Bastant     Poc     Gens 

6. Has comprat productes o serveis per Internet?   Molt     Bastant     Poc     Gens     

7. Has utilitzat alguna vegada una Intranet?              Sí       No     

8. Has consultat alguna vegada la web d’una protectora d’animals?           Sí        No    . 

9. Tens animals a casa?               Sí       No     

10. Has col·laborat alguna vedada amb alguna protectora d’animals?          Sí       No    . 
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Usuari D 

1. Edat:   37 anys. 

2. Sexe:   Home      Dona  

3. Professió: responsable botiga de roba. 

4. Amb quina freqüència accedeixes a Internet?    Diària     Setmanal     Ocasional 

5. Amb quina freqüència utilitzes Internet per informar-te sobre qualsevol aspecte de caràcter general?   

 Molt     Bastant     Poc     Gens 

6. Has comprat productes o serveis per Internet?   Molt      Bastant     Poc     Gens     

7. Has utilitzat alguna vegada una Intranet?              Sí        No     

8. Has consultat alguna vegada la web d’una protectora d’animals?           Sí        No    . 

9. Tens animals a casa?               Sí       No     

10. Has col·laborat alguna vedada amb alguna protectora d’animals?          Sí       No    . 
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TEST WEB PÚBLICA 

Usuari A 

Escenari 1 
Has decidit que vols adoptar un cadell de gos i entres a la seva pàgina web per informar-te. 

 Pots trobar la seva adreça i telèfon? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba sense problemes. 
 

 Pots consultar els animals que tenen per adoptar? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba sense problemes. 
 

 Pots esbrinar quan costa adoptar un cadell de gos? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: moderat.   
Comentaris: ho troba sense problemes. 

Escenari 2 
Has decidit que et vols fer soci d’una protectora d’animals i entres a la seva pàgina web. 

 Fes-te soci amb una aportació de 10€ al mes. 
 Èxit    Fracàs  
Temps: moderat.  
Comentaris: ho troba i omple el formulari sense problemes. 

 

Escenari 3 
Fa dos dies que vas perdre el teu gos a Olot i entres a la protectora d’animals de la ciutat 
per mirar de trobar-lo (el teu gos porta microxip). 

 Pots consultar si el teu gos es troba al centre?  
 Èxit    Fracàs  
Temps: moderat.  
Comentaris: ho consulta sense problemes. 

 
 Pots publicar un anunci avisant de la seva pèrdua? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba  i omple el formulari sense problemes. 

 

Escenari 4 
Has sentit a parlar dels actes que organitza una protectora d’animals i entres a la seva 
pàgina web per informar-te. 

 Pots esbrinar quan serà el pròxim esdeveniment? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba sense problemes. 
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Usuari B 

Escenari 1 
Has decidit que vols adoptar un cadell de gos i entres a la seva pàgina web per informar-te. 

 Pots trobar la seva adreça i telèfon? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: moderat.  
Comentaris: ho troba després de buscar una breu estona. 

 
 Pots consultar els animals que tenen per adoptar? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba sense problemes. 
 

 Pots esbrinar quan costa adoptar un cadell de gos? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.   
Comentaris: ho troba sense problemes. 

 

Escenari 2 
Has decidit que et vols fer soci d’una protectora d’animals i entres a la seva pàgina web. 

 Fes-te soci amb una aportació de 10€ al mes. 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba i omple el formulari sense problemes. 

 
Escenari 3 
Fa dos dies que vas perdre el teu gos a Olot i entres a la protectora d’animals de la ciutat 
per mirar de trobar-lo (el teu gos porta microxip). 

 Pots consultar si el teu gos es troba al centre?  
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho consulta sense problemes. 

 
 Pots publicar un anunci avisant de la seva pèrdua? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba i omple el formulari sense problemes. 

 

Escenari 4 
Has sentit a parlar dels actes que organitza una protectora d’animals i entres a la seva 
pàgina web per informar-te. 

 Pots esbrinar quan serà el pròxim esdeveniment? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba sense problemes. 
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Usuari C 

Escenari 1 
Has decidit que vols adoptar un cadell de gos i entres a la seva pàgina web per informar-te. 

 Pots trobar la seva adreça i telèfon? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba sense problemes. 

 
 Pots consultar els animals que tenen per adoptar? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba sense problemes. 
 

 Pots esbrinar quan costa adoptar un cadell de gos? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: moderat.   
Comentaris: ho troba després de buscar una breu estona. 

 

Escenari 2 
Has decidit que et vols fer soci d’una protectora d’animals i entres a la seva pàgina web. 

 Fes-te soci amb una aportació de 10€ al mes. 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba i omple el formulari sense problemes. 

 
Escenari 3 
Fa dos dies que vas perdre el teu gos a Olot i entres a la protectora d’animals de la ciutat 
per mirar de trobar-lo (el teu gos porta microxip). 

 Pots consultar si el teu gos es troba al centre?  
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho consulta sense problemes. 

 
 Pots publicar un anunci avisant de la seva pèrdua? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba i omple el formulari sense problemes. 

 

Escenari 4 
Has sentit a parlar dels actes que organitza una protectora d’animals i entres a la seva 
pàgina web per informar-te. 

 Pots esbrinar quan serà el pròxim esdeveniment? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba sense problemes. 
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Usuari D 

Escenari 1 
Has decidit que vols adoptar un cadell de gos i entres a la seva pàgina web per informar-te. 

 Pots trobar la seva adreça i telèfon? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba sense problemes. 

 
 Pots consultar els animals que tenen per adoptar? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba sense problemes. 
 

 Pots esbrinar quan costa adoptar un cadell de gos? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: moderat.   
Comentaris: ho troba després de buscar una breu estona. 

 

Escenari 2 
Has decidit que et vols fer soci d’una protectora d’animals i entres a la seva pàgina web. 

 Fes-te soci amb una aportació de 10€ al mes. 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba i omple el formulari sense problemes. 

 
Escenari 3 
Fa dos dies que vas perdre el teu gos a Olot i entres a la protectora d’animals de la ciutat 
per mirar de trobar-lo (el teu gos porta microxip). 

 Pots consultar si el teu gos es troba al centre?  
 Èxit    Fracàs  
Temps: moderat.  
Comentaris: li costa una mica trobar l’apartat i no veu l’accés directe. 

 
 Pots publicar un anunci avisant de la seva pèrdua? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba i omple el formulari sense problemes. 

 

Escenari 4 
Has sentit a parlar dels actes que organitza una protectora d’animals i entres a la seva 
pàgina web per informar-te. 

 Pots esbrinar quan serà el pròxim esdeveniment? 
 Èxit    Fracàs  
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho troba sense problemes. 
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QÜESTIONARI POST-TEST WEB PÚBLICA 

Usuari A 

Indica la teva valoració sobre els següents aspectes, marcant la casella corresponent en una escala 

entre 1 i 5: 

1. Creus que el lloc web és fàcil d’utilitzar? 

Poc      Molt   

2. Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 

Poc      Molt   

3. Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 

Poc      Molt   

4. Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 

Poc      Molt   

5. El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 

Poc      Molt  

6. Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Poc      Molt  

7. Què és el que més t’ha agradat? 

El disseny gràfic. 

8. I el que menys? 

M’ha costat una mica trobar per fer-me soci. 

9. Recomanaries la web a una protectora d’animals per difondre la seva tasca? Per què? 

Sí, sens dubte. És molt útil. 

10. Tens algun suggeriment? 

Crec que fer-se soci hauria d’estar més visible a la pàgina principal. 

Usuari B 

Indica la teva valoració sobre els següents aspectes, marcant la casella corresponent en una escala 

entre 1 i 5: 

1. Creus que el lloc web és fàcil d’utilitzar? 

Poc      Molt   

2. Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 

Poc      Molt   

3. Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 

Poc      Molt   

4. Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 

Poc      Molt   

5. El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 

Poc      Molt  

6. Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Poc      Molt  

7. Què és el que més t’ha agradat? 

L’absència de colors cridaners i que s’informi de les coses que fan. 

8. I el que menys? 

M’ha costat una mica trobar el telèfon. 

9. Recomanaries la web a una protectora d’animals per difondre la seva tasca? Per què? 

Sí. Dóna molta informació sobre la protectora. 

10. Tens algun suggeriment? 

El contacte hauria de veure’s a la pàgina inicial. 
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Usuari C 

Indica la teva valoració sobre els següents aspectes, marcant la casella corresponent en una escala 

entre 1 i 5: 

1. Creus que el lloc web és fàcil d’utilitzar? 

Poc      Molt   

2. Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 

Poc      Molt   

3. Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 

Poc      Molt   

4. Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 

Poc      Molt   

5. El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 

Poc      Molt  

6. Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Poc      Molt  

7. Què és el que més t’ha agradat? 

Que es pugui posar un avís conforme has perdut un animal. 

8. I el que menys? 

M’ha confós una mica l’apartat dels invisibles, però després ja ho he entès. 

9. Recomanaries la web a una protectora d’animals per difondre la seva tasca? Per què? 

Sí. Permet arribar a més gent. 

10. Tens algun suggeriment? 

No tinc res a dir. 

 

Usuari D 

Indica la teva valoració sobre els següents aspectes, marcant la casella corresponent en una escala 

entre 1 i 5: 

1. Creus que el lloc web és fàcil d’utilitzar? 

Poc      Molt   

2. Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 

Poc      Molt   

3. Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 

Poc      Molt   

4. Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 

Poc      Molt   

5. El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 

Poc      Molt  

6. Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Poc      Molt  

7. Què és el que més t’ha agradat? 

Que hi hagi una campanya pels animals més desfavorits i que hi hagi enllaços directes. 

8. I el que menys? 

M’agradaria veure més fotos dels animals. 

9. Recomanaries la web a una protectora d’animals per difondre la seva tasca? Per què? 

Sí. Permet avisar sobre un animal perdut i es pot consultar els animals que esperen per ser 
adoptats. 

10. Tens algun suggeriment? 

Que organitzin campanyes de conscienciació. 
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TEST INTRANET 

Usuari A 

Escenari 1 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. Avui ha 
arribat una nova gossa a la protectora. 

 Pots crear el seu ingrés?  
L’ha portat la policia, es diu xula, és femella, raça labrador, color beige, mida gran, pes 35kg, 8 anys 
aproximadament, codi microxip 10545X, es troba al box 5, estat disponible, categoria adopció general, no saps com 
es porta amb els gossos, gats o nens, i vols que sigui visible al web. 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes des de l’accés directe de l’inici. 
 

 Tens dues fotos de la gossa, pots afegir-les a la seva fitxa? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes. 
 

 Pots compartir l’animal al Facebook de la protectora? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes. 
 

Escenari 2 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. Avui ha 
vingut el Sr. Marc Rovira Garcia a les instal·lacions de la protectora i ja ha escollit l’animal 
que vol adoptar, es diu Aran. 
 
 Pots donar d’alta al Sr. Marc Rovira Garcia omplint les seves dades personals? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes des de l’accés directe de l’inici. 

 
 Pots tramitar la seva adopció amb data d’avui? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: moderat.  
Comentaris: ho realitza sense problemes. 

 
Escenari 3 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. T’han 
demanat si pots realitzar uns canvis a la vostra web. 
 
 Pots modificar el telèfon? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 
 

 Pots canviar el logo? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 
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 Pots modificar part del text de l’avís legal? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 

Usuari B 

Escenari 1 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. Avui ha 
arribat una nova gossa a la protectora. 

 Pots crear el seu ingrés?  
L’ha portat la policia, es diu xula, és femella, raça labrador, color beige, mida gran, pes 35kg, 8 anys 
aproximadament, codi microxip 10545X, es troba al box 5, estat disponible, categoria adopció general, no saps com 
es porta amb els gossos, gats o nens, i vols que sigui visible al web. 

 Èxit    Fracàs 
Temps: lent.  
Comentaris: primer dedica una estona a mirar tots els apartats, completa la tasca 
satisfactòriament des de l’apartat animals. 
 

 Tens dues fotos de la gossa, pots afegir-les a la seva fitxa? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: moderat.  
Comentaris: ho realitza sense problemes. 
 

 Pots compartir l’animal al Facebook de la protectora? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes. 
 

Escenari 2 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. Avui ha 
vingut el Sr. Marc Rovira Garcia a les instal·lacions de la protectora i ja ha escollit l’animal 
que vol adoptar, es diu Aran. 
 
 Pots donar d’alta al Sr. Marc Rovira Garcia omplint les seves dades personals? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes des de l’apartat persones. 

 
 Pots tramitar la seva adopció amb data d’avui? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: moderat.  
Comentaris: li costa una mica associar l’apartat moviments al concepte adopció, però ho 
completa satisfactòriament. 

 
Escenari 3 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. T’han 
demanat si pots realitzar uns canvis a la vostra web. 
 
 Pots modificar el telèfon? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 
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 Pots canviar el logo? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 
 

 Pots modificar part del text de l’avís legal? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 

 
 

Usuari C 

Escenari 1 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. Avui ha 
arribat una nova gossa a la protectora. 

 Pots crear el seu ingrés?  
L’ha portat la policia, es diu xula, és femella, raça labrador, color beige, mida gran, pes 35kg, 8 anys 
aproximadament, codi microxip 10545X, es troba al box 5, estat disponible, categoria adopció general, no saps com 
es porta amb els gossos, gats o nens, i vols que sigui visible al web. 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes des de l’accés directe de l’inici. 
 

 Tens dues fotos de la gossa, pots afegir-les a la seva fitxa? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes. 
 

 Pots compartir l’animal al Facebook de la protectora? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes. 
 

Escenari 2 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. Avui ha 
vingut el Sr. Marc Rovira Garcia a les instal·lacions de la protectora i ja ha escollit l’animal 
que vol adoptar, es diu Aran. 
 
 Pots donar d’alta al Sr. Marc Rovira Garcia omplint les seves dades personals? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes des de l’apartat persones. 

 
 Pots tramitar la seva adopció amb data d’avui? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes. 
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Escenari 3 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. T’han 
demanat si pots realitzar uns canvis a la vostra web. 
 
 Pots modificar el telèfon? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 
 

 Pots canviar el logo? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 
 

 Pots modificar part del text de l’avís legal? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 

 

Usuari D 

Escenari 1 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. Avui ha 
arribat una nova gossa a la protectora. 

 Pots crear el seu ingrés?  
L’ha portat la policia, es diu xula, és femella, raça labrador, color beige, mida gran, pes 35kg, 8 anys 
aproximadament, codi microxip 10545X, es troba al box 5, estat disponible, categoria adopció general, no saps com 
es porta amb els gossos, gats o nens, i vols que sigui visible al web. 

 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes des de l’accés directe de l’inici. 
 

 Tens dues fotos de la gossa, pots afegir-les a la seva fitxa? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes. 
 

 Pots compartir l’animal al Facebook de la protectora? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes. 
 

Escenari 2 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. Avui ha 
vingut el Sr. Marc Rovira Garcia a les instal·lacions de la protectora i ja ha escollit l’animal 
que vol adoptar, es diu Aran. 
 
 Pots donar d’alta al Sr. Marc Rovira Garcia omplint les seves dades personals? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho realitza sense problemes des de l’apartat persones. 
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 Pots tramitar la seva adopció amb data d’avui? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: moderat.  
Comentaris: ho realitza sense problemes. 

 
Escenari 3 
Ets voluntari d’una protectora d’animals i t’encarregues de gestionar la seva Intranet. T’han 
demanat si pots realitzar uns canvis a la vostra web. 
 
 Pots modificar el telèfon? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 
 

 Pots canviar el logo? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 
 

 Pots modificar part del text de l’avís legal? 
 Èxit    Fracàs 
Temps: ràpid.  
Comentaris: ho modifica sense problemes. 
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QÜESTIONARI POST-TEST INTRANET 
Usuari A 

Indica la teva valoració sobre els següents aspectes, marcant la casella corresponent en una escala 
entre 1 i 5: 

1. Creus que la Intranet és fàcil d’utilitzar? 

Poc      Molt   

2. Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 

Poc      Molt   

3. Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 

Poc      Molt   

4. Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 

Poc      Molt   

5. El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 

Poc      Molt  

6. Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Poc      Molt  

7. Què és el que més t’ha agradat? 

El disseny gràfic. 

8. I el que menys? 

Que cal saber que moviment es refereix a l’adopció o acolliment. 

9. Recomanaries la Intranet a una protectora d’animals per gestionar les seves tasques? Per 
què? 

Sí, sens dubte. Els continguts són adients i estan ben organitzats. 

10. Tens algun suggeriment? 

Que a l’apartat de comunicació, quan hi hagi nous missatges surtin uns avisos a cada 
pestanya. 
 

Usuari B 

Indica la teva valoració sobre els següents aspectes, marcant la casella corresponent en una escala 
entre 1 i 5: 

1. Creus que la Intranet és fàcil d’utilitzar? 

Poc      Molt   

2. Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 

Poc      Molt   

3. Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 

Poc      Molt   

4. Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 

Poc      Molt   

5. El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 

Poc      Molt  

6. Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Poc      Molt  

7. Què és el que més t’ha agradat? 

La seva aparença. 

8. I el que menys? 

M’ha costat una mica situar-me perquè hi ha moltes dades i no estic acostumada. 

9. Recomanaries la Intranet a una protectora d’animals per gestionar les seves tasques? Per 
què? 

Sí. Tot i que no havia vist mai una Intranet és bastant fàcil de fer servir. 

10. Tens algun suggeriment? No, trobo que és molt complet. 
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Usuari C 
Indica la teva valoració sobre els següents aspectes, marcant la casella corresponent en una escala 
entre 1 i 5: 

1. Creus que la Intranet és fàcil d’utilitzar? 

Poc      Molt   

2. Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 

Poc      Molt   

3. Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 

Poc      Molt   

4. Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 

Poc      Molt   

5. El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 

Poc      Molt  

6. Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Poc      Molt  

7. Què és el que més t’ha agradat? 

Que estiguin registrades totes les dades de l’animal i s’actualitzi a la web que veuen els 
usuaris. 

8. I el que menys? 

M’ha costat una mica entendre el concepte moviment. 

9. Recomanaries la Intranet a una protectora d’animals per gestionar les seves tasques? Per 
què? 

Sí. És molt complet i estalvia molt de temps que es pot dedicar als animals. 

10. Tens algun suggeriment? 

No tinc res a dir, ho trobo correcte. 
 

Usuari D 
Indica la teva valoració sobre els següents aspectes, marcant la casella corresponent en una escala 
entre 1 i 5: 

1. Creus que la Intranet és fàcil d’utilitzar? 

Poc      Molt   

2. Has sigut conscient de la secció en què et trobaves en cada moment? 

Poc      Molt   

3. Creus que la informació està correctament jerarquitzada en apartats? 

Poc      Molt   

4. Consideres que el disseny t’ha ajudat a trobar el que buscaves? 

Poc      Molt   

5. El lloc web t’ha permès complir les teves tasques? 

Poc      Molt  

6. Has trobat la informació que buscaves fàcilment? 

Poc      Molt  

7. Què és el que més t’ha agradat? 

Que és fàcil modificar les dades i es pot actualitzar la web sense necessitat de cap informàtic. 

8. I el que menys? 

Res. 

9. Recomanaries la Intranet a una protectora d’animals per gestionar les seves tasques? Per 
què? 

Sí. És fàcil d’utilitzar i permet tenir totes les dades dels animals i els voluntaris. 

10. Tens algun suggeriment? 

Seria interessant poder assignar tasques als voluntaris i que a ells els hi surti un avís. Per 
exemple per passejar o alimentar els animals.  
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Annex 6. Mostra de l’aspecte visual 
Mostra dels temes preestablerts aplicables a la web pública de cada entitat que es poden 

escollir mitjançant l’apartat “Configuració web” de la Intranet, pestanya “Aparença”. 

 

Cal fer esment que tots els temes provenen del lloc web de Bootstrap i de Bootswatch, 

alliberats sota la llicència de codi obert MIT. 

 
 

 
Figura 123: Mostra del tema per defecte 
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Figura 124: Mostra del tema Amelia 

 

 

 
Figura 125: Mostra del tema Cosmo 
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Figura 126: Mostra del tema Darkly 

 

 
Figura 127: Mostra del tema Flaty 
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Figura 128: Mostra del tema Lumen 

 

 
Figura 129: Mostra del tema Paper 
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Figura 130: Mostra del tema Sandstorm 

 

 
Figura 131: Mostra del tema Simplex 
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Figura 132: Mostra del tema Superhero 

 

 
Figura 133: Mostra del tema United 
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Figura 134: Mostra del tema Yeti  
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Annex 7. Associacions de protecció i defensa 
d’animals de Catalunya 
 
El departament de Justícia de la Generalitat disposa d’una guia d’entitats 12  on es pot 
consultar les associacions de protecció i defensa dels animals inscrites a Catalunya. 
 

 
Nom Població Web 

1 Amics Acollidors dels Animals Abrera 
 

2 Associació Els Bons Gats Albons  
3 Associació Canina de Tarragona Alcanar  
4 Associació per la Recuperació i Rehabilitació d'Equins Alcanó  

5 
Associació per a la Defensa dels Animals i la Natura d'Alella 
(ADANA) Alella  

6 Associació Sosgos Alfarràs  
7 Associació Progat l'Ametlla del Vallès Ametlla del Vallès  
8 Centre d'Acollida d'Animals Can Moret Ametlla del Vallès 

 
9 Associació per a la Defensa dels Animals Abandonats Amposta 

 
10 Associació Protectora d'Animals Duque Anglesola 

 
11 Defensa dels Animals d'Arenys Arenys de Mar  
12 Asociación de Rescate y Adopción del Boyero de Berna Arenys de Munt www.araboyerodeberna.org 

13 
Associació de Voluntaris del Centre d'Atenció d'Animals 
Domèstics de Companyia Maresme (VOLCAAD) Argentona  

14 Associació el Somni dels Gats Argentona  

15 Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia (CAAD) 
del Maresme 

Argentona www.acaadmaresme.org 

16 Associacio Plataforma Animalista Terres de Lleida Artesa de Lleida 
 

17 Asociación SOS Dog's BDN Badalona  
18 Associació Segona Oportunitat Animal. Òscar Montoro Badalona www.asoa.net 

19 Associació SOS BDN. Defensa Animal Badalona  
20 Associació Wild Fauna Badalona 

 
21 Amics dels Animals de la Noguera Balaguer www.amicsdelsanimalsdelanoguera.com 

22 Associació Progat Balaguer Balaguer 
 

23 Associació Protectora d'Animals l'Arca de Noè Balaguer Balaguer  
24 Associació Amics dels Gats i Animals de Balenyà Balenyà  

25 
Associació de Protecció i Defensa dels Animals de la Comarca 
del Pla de l'Estany Banyoles  

26 Asociación para la Defensa de los Animales de Barberà (ADAB) Barberà del Vallès  
27 ADiRA Associació de Defensa i Rescat Animal Barcelona  

28 
APAU Associació Protectora d'Animals Urbans Gats del Reg i 
Rodalies Barcelona gatsdelreg.blogspot.com.es 

29 Asociación de Defensa y Ayuda de Gatos y Animales de 
Compañia (ADAGATS) 

Barcelona 
 

30 Asociación para la Defensa de los Animales Danec Barcelona 
 

31 Asociación Pro-can Fiel Amigo Barcelona 
 

32 Asociación Turocan Barcelona  
33 Associació Amics dels Gossos de Sants Barcelona  
34 Associació Animanaturalis Barcelona www.animanaturalis.com 

35 Associació Campus Nord UPC-TGATS Barcelona 
 

36 Associació Corazón de Paloma Barcelona 
 

37 Associació d'Amics dels Gossos -AMIGOSS- Barcelona 
 

38 Associació de Gossos del Centre Barcelona  

 

12 Guia d’entitats: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/ 
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39 
Associació de Voluntaris per la Defensa dels Animals de 
Barcelona Barcelona  

40 Associació Durga Barcelona  
41 Associació El Jardinet dels Gats Barcelona www.eljardinetdelsgats.org/es/ 

42 Associació El Musell Barcelona  
43 Associació Els Nostres Petits Barcelona www.elsnostrespetits.com 

44 Associació Espai Degats Barcelona www.espaidegats.cat 

45 Associació Essència Animal Barcelona 
 

46 Associació Felina Alina Barcelona  
47 Associació Gatos Serengati Barcelona  
48 Associació Gats de Gràcia Barcelona  
49 Associació Gats de Sants Barcelona 

 
50 Associació Gats Lliures del Poblenou Barcelona 

 
51 Associació Gossos de Les Corts Barcelona www.gossosdelescorts.wordpress.com 

52 Associació Mangabey in Ghana Barcelona  
53 Associació Porta'm a Casa Barcelona www.portamacasagats.org 

54 Associació Progat Catalunya Barcelona www.progat.cat 

55 Associació Protectora d'Animals Peludog Barcelona 
 

56 Associació Protectora de Rates Mascota RATattack Barcelona 
 

57 Associació Reino Animal - Asociación de Animales Sin Hogar Barcelona 
 

58 Associació Santuario Nuevo Mundo Animal (ASNMA) Barcelona  
59 Associació Ubgats Barcelona ubgats.mex.tl/ 

60 Associació Universigats Barcelona universigats.blogspot.com 

61 Canis Lupus Barcelona 
 

62 Fundación Altarriba Barcelona www.altarriba.org/ 

63 Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona Barcelona www.protectorabcn.es/ 

64 Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona Barcelona  
65 Progat Begur Begur  

66 
Associació Berguedana per a la protecció dels animals Casa 
Nova de Cal Galta Berga  

67 Faunacat (Fauna de Catalunya) Bescanó  

68 Aclamyse  Asociación contra los Animales Maltratados y su 
Explotación 

Bisbal d'Empordà 
 

69 Associació Protectora d'Animals i Plantes el Refugi Bisbal d'Empordà 
 

70 Asociación Alpha i Gats Blanes  
71 Progat Blanes Associació Blanes  
72 Oasi: Societat Protectora del Cavall Breda  

73 
APAC – Protectora Cabrera – Asociacio Protectora d’Animals de 
Cabrera Cabrera de Mar www.protectoracabrera.org/ 

74 Associació per la Protecció dels Animals i la Natura del Baix 
Penedès 

Calafell 
 

75 Associació d'Animals Sense Llar de Cubelles Calafell 
 

76 Associació d'Acollida d'Animals Domèstics Camarasa  
77 Associació Amics dels Animals del Deta de l'Ebre Camarles  
78 Associació Protectora d'Animals de Cànoves Propinscher-Rater Cànoves i Samalús  
79 Associació Dedicación Animal Canyelles Canyelles 

 
80 Associació per la Defensa dels Animals de Capellades (ADAC) Capellades www.amicsdelsanimalsdecapellades.jimdo.com 

81 Amics dels Animals de Cardedeu Cardedeu 
 

82 Associació Àggata Castellar Castellar del Vallès  
83 Sos al Gos Castelldefels  
84 Asociación Babycan Castellet i la Gornal  
85 Asociación N.A.S.H (Ningún Animal Sin Hogar) Castellet i la Gornal 

 
86 Associació El Timonet Catllar 

 

87 Associació Protectora del Gat de Carrer i Abandonat de 
Cerdanyola del Vallès Can Bitxitos 

Cerdanyola del Vallès www.canbitxitos.org 

88 Cerdanyola,  Societat Protectora d'Animals Cerdanyola del Vallès 
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89 Associació Protectora d'Animals de l'Ordal (APAO) Cervelló  
90 Gats de Collbató Collbató 

 
91 Asociación Salvamento y Difusión Corbins 

 
92 Progat Cornella Cornellà de Llobregat 

 

93 Associació Cívica i Social per la Defensa dels Gats Creixell 
Natura 

Creixell 
 

94 Associació de Colònies de Gats de Cubelles Peluts Cubelles 
 

95 Associació de Podenco's Help Filato Deltebre 
 

96 Amics dels Animals de Dosrius Dosrius  
97 Associació d'Educació Canina Far Blau Dosrius  
98 Associació Protectora d'Animals l'Anxova Peluda Escala www.anxovapeluda.com/ 

99 Sol Gat l'Escala Escala 
 

100 Associació Animalista Sos Medicine Esplugues de Llobregat 
 

101 Associació Progat Esplugues Esplugues de Llobregat 
 

102 Sos Galgos Esplugues de Llobregat www.sosgalgos.com 

103 Associació Canae Figueres  
104 Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres Figueres www.protectorafigueres.com/ 

105 Amics dels Gats de la Floresta Floresta 
 

106 Asociación para la Defensa de los Équidos - ADE Fonollosa www.asociaciondefensaequidos.org 

107 Associació Felina Miau Font-rubí 
 

108 Progat la Garriga Garriga  
109 Animals Sense Sostre Gavà www.animalssensesostre.org/ 

110 Fundación Trifolium Gavà www.trifolium.biz/ 

111 Geligats - Associació d'Amics dels Gats sense Sostre de Gelida Gelida 
 

112 Asociación Animales en Adopción Girona 
 

113 Associació Ca&youngs associació per el desenvolupament i 
l'integració social del caní 

Girona 
 

114 Associació Cercle Gallístic de Girona Girona 
 

115 Associació El Cau de la Cendra Girona 
 

116 Asociación Animales Discapacitados, Enfermos Crónicos y 
Colónias de Gatos 

Gironella 
 

117 Associació Protectora d'Animals de Granollers Granollers www.protectoragranollers.org/ 

118 Associació Progat Alt Berguedà Guardiola de Berguedà  
119 Associació La Quimera del Can Guissona  
120 Associació Animalista Els Quatre Gats Hospitalet de Llobregat 

 
121 Associació Canina de Bellvitge Hospitalet de Llobregat 

 
122 Associació Gats de l'Hospitalet Hospitalet de Llobregat www.gatsdehospitalet.weebly.com 

123 Associació pro Vida Animal de l'Hospitalet Hospitalet de Llobregat  
124 Associació Protectora d'Animals Pon una Patita en tu Corazón Hospitalet de Llobregat apapupectfacebooc.es 

125 Associació Adoptagat Igualada igualadaprogat.wix.com/igualadaprogat 

126 
Associació Lúdica d'Amics Protectors dels Animals de 
Companyia de l'Anoia (ALAPACA) Igualada  

127 Associació Jonquerenca Protectora de Gats Jonquera  
128 Associació Amics dels Animals 4Pautes de la Val d'Aran Les  

129 
Asociación para el Apadrinamiento y Tutela de Animales 
Ancianos de Perreras y Refugios (Protegerlosinocentes) Lleida  

130 Asociación Protectora de Animales Pelescapat Lleida  
131 Associació Amics del Cavall de Lleida Lleida  
132 Associació Protectora d'Animals Lydia Argilés Lleida 

 
133 Lliga Protectora d'Animals i Plantes del Segrià Lleida 

 
134 Progat Lleida Lleida 

 

135 Sociedad Protectora de Animales y Plantas de la Provincia de 
Lleida 

Lleida 
 

136 Associació de Vegans del Vallès Oriental (AVVO) Llinars del Vallès 
 

137 Natur&Agility Associació Canina Llinars del Vallès 
 

138 Asociación Ave Fenix - Protectora de Aves Exóticas Maçanet de la Selva  
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139 Associació Dàlmates Sense Llar Manresa  
140 Protectora d'Animals de Manresa-Aixopluc Assoc. Manresa www.aixoplucmanresa.org/ 

141 Martorell amb el Gat Urbà Martorell 
 

142 Asociación Salvando Peludos España Masnou 
 

143 Associació Masnougats Masnou www.masnougats.org 

144 Associació Amics de les Aus Xarxet Mataró  
145 Associació Canina Mataró Mataró  
146 Associació Contra el Maltractament Animal de Mataró Mataró 

 
147 Associació SOS Adopta un Cuxipú Mataró facebook-sosAdoptauncuxipú 

148 Defensa y Ayuda Animales L. Gusseva Mataró 
 

149 Societat per a la Protecció d'Animals i Plantes de Mataró SPAM Mataró www.protectoramataro.org/ 

150 Apan - Associació per a la Protecció dels Animals i la Natura Molins de Rei  
151 Asociación Protectora de Amigos Felinos (APAF) Molins de Rei  
152 Associació Mico Molins de Rei www.mico.cat 

153 Asociación Promotora Animales y Medio Ambiente Mollet del Vallès 
 

154 Vallès Natura Mollet del Vallès www.vallesnatura.blogspot.com/ 

155 Associació de Voluntaris Animalistes de Montcada i Reixac Montcada i Reixac  
156 Associació Protectora d'Animals Amics per Sempre Montornès del Vallès  
157 Associació per la Defensa Animal Camps de Somnis Navès  
158 Associació Santuari Gaia Ogassa 

 
159 Asociació Gats d'Olivella Olivella 

 
160 Asociación de Burros sin Fronteras Olivella 

 
161 Associació Protectora la Llar Olivella  
162 Associació Canina d'Olot Olot  
163 Associació Protectora d'Animals d'Olot i la Garrotxa Olot terraviva-adopcions.org/ 

164 Associació Amics dels Gossos de la Puda Orpí 
 

165 Associació Amics dels Animals de Palafolls Palafolls 
 

166 A.P.A Rodamón Palafrugell www.aparodamon.com/ 

167 Associació Protectora d'Animals (ISIS) Palafrugell  
168 Progat Palafrugell Palafrugell  
169 Associació Procat Palamós (Protecció del Gat Palamós) Palamós  
170 Associació La Casa d'En Floquet Palau-solità i Plegamans 

 
171 Associació SOS Ladridos Pallejà 

 
172 Associació Protectora d'Animals de Parets Parets del Vallès 

 
173 Associació Protectora d'Animals GATPI Pineda de Mar  
174 Associació per al Rescat i Protecció Animal (ARPA Dogs) Pla del Penedès  
175 Associació Poblagat Pobla de Montornès  
176 Associació Els Guardians dels Animals del Pla de l'Estany Porqueres 

 

177 Associació del Gos de Muntanya dels Pirineus per a la Protecció 
de Ramats Pratdip  

178 Associació Positivas Can Premià de Dalt  
179 Associació EQUMANA Premià de Mar 

 
180 Associació per la Protecció, Defensa i Educació del Món Caní Premià de Mar 

 
181 Associació MAE Protectora Animals Preses 

 
182 Associació Progat Cerdanya Puigcerdà  
183 Associació Reus Gats Reus  
184 Gent i Gossos (G i G) Reus  
185 Associació de Rescat i Protecció d'Animals ARPA Ribera d'Urgellet www.asociacionarpa.org 

186 
Associació de Defensa de la Truita Autòctona del Pirineu 
(ADETAP) Ribes de Freser  

187 
Progat Ribes de Freser, Associació per la Protecció i 
Esterilització del Gat Urbà de Carrer Ribes de Freser  

188 Amics dels Animals Riells i Viabrea, Ada Riells i Viabrea Riells i Viabrea  
189 Associació Training Dog Riells i Viabrea  
190 Associació Animals-Vida Digne Ripoll  
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191 Refugi d'Animals del Ripolllès Ripoll  
192 Asociación Animales Ripollet Ripollet 

 
193 Associació Amics dels gats Riudoms Riudoms 

 
194 Rodagat- Protegim el Gat de Carrer Roda de Barà 

 
195 Adro, Associació de Rescat d'Animals d'Osona Roda de Ter  
196 Assoc. Emporda Nimals Roses  
197 Amics dels Gats Lliures Rubí  
198 Associació Protectora de Gossos, Rubigós Rubí 

 
199 Associació Protectora del Conill Rubí 

 
200 Associació Rodamons de Rubí Rubí 

 
201 Associació Brigada Animal Sabadell (BAS) Sabadell  
202 Associació SOS Dobermann España Sabadell sosdobermann.wordpress.com 

203 Lliga Protectora d'Animals de Sabadell Sabadell www.protectorasabadell.org/ 

204 
Progat Sbd, Associació per la Protecció i Esterilització del Gat 
Urbà de Carrer Sabadell www.progat.org/ 

205 Associació el Blauet Salt  
206 Associació S.O.S Huellas Bcn Sant Adrià de Besòs  

207 Associació Soy de la Manada 
Sant Andreu de 
Llavaneres  

208 Protecció d'Animals Abandonats Sant Andreu de 
Llavaneres  

209 Montanimal, Protectora del Baix Montseny Sant Celoni 
 

210 Associació Llar Animal Sant Cugat Sant Cugat del Vallès  
211 Associació Felina Sant Feliu Cats & Roses Sant Feliu de Codines  
212 Associació Protectora de Llebrers Galgos 112 Sant Feliu de Guíxols  
213 Progat Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols 

 

214 
Asociación de Amigos de los Animales de Compañía de Sant 
Feliu de Llobregat Sant Feliu de Llobregat  

215 Associació Apaecatalunya (Protectora de Animales Exóticos) Sant Feliu de Llobregat  
216 Associació Gats i Gossos Sant Feliu Sant Feliu de Llobregat 

 

217 
Shambala, Associació Defensora i Protectora dels Drets dels 
Animals No Humans Sant Feliu de Llobregat  

218 Asociación Catalana del Gato (ACG) Sant Fruitós de Bages  
219 Associació Amics dels Animals de Sant Hilari Sacalm Sant Hilari Sacalm 

 

220 Associació de Rescat i Defensa Animal ARDA 
Sant Jaume dels 
Domenys  

221 Associació Gats de Sant Joan 
Sant Joan de les 
Abadesses  

222 Associació Despigat, Amigues i Amics dels Gats Sant Joan Despí  
223 Associació Nova Vida Sant Joan Despí  
224 Associació d'Amics del Gos de Sant Just Desvern Sant Just Desvern  

225 
Associació de Defensa dels Animals Sant Llorenç Savall, ADA 
Sant Llorenç Savall Sant Llorenç Savall adasantllorenc.blogspot.com.es/ 

226 Associació per a la Recollida i Protecció dels Animals -Arpa Sant Pere de Ribes  

227 
Associació Protectora de Sant Quintí de Mediona per a la 
Defensa i Drets dels Animals Sant Quintí de Mediona  

228 Protectora d'Animals de Sant Quirze del Vallès Sant Quirze del Vallès 
 

229 Associació Societat Protectora d'Animals de Catalunya (SPAC) Sant Salvador de 
Guardiola  

230 Associació Gats del Carrer del Baix Llobregat Sant Vicenç dels Horts 
 

231 Centre de Recuperació i Donació d'Animals (CRD) Sant Vicenç dels Horts 
 

232 Associació Amics dels Gats Colomencs Santa Coloma de Farners  

233 Veu animal 
Santa Coloma de 
Gramenet www.veuanimal.org 

234 Associació Protectora d'Animals Cap i Cua Santa Cristina d'Aro 
 

235 Arbra Adopcions Responsables i Benestar Animal ADOPCIONS 
RESPONSABLES I BENESTAR ANIMAL 

Santa Eulàlia de Ronçana www.arbra.org 

236 Associació Progat Igualada Santa Margarida de 
Montbui  

237 Associació de Gats de Santa Margarida i els Monjos 
Santa Margarida i els 
Monjos  
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238 Associació Rapinyaires del Foix 
Santa Margarida i els 
Monjos  

239 Associació ABECAN Associació de Benestar Caní Palautordera Santa Maria de 
Palautordera  

240 Associació Canina Baix Montseny 
Santa Maria de 
Palautordera  

241 Asociación Canina de Santa Perpètua de Mogoda 
Santa Perpètua de 
Mogoda  

242 Associació d'Amics del Centre de Recuperació de Fauna 
Salvatge de Torreferrussa 

Santa Perpètua de 
Mogoda  

243 Moguda Gatuna Associació 
Santa Perpètua de 
Mogoda  

244 Associació d'Amics de les Aus Giroca Saus  
245 Associació Protectora d'Animals Floquets Peluts Senterada 

 
246 Associació Gats de Sentmenat Sentmenat 

 
247 Associació Protectora d'Animals de Seròs Seròs 

 
248 Assoc. pels Animals del Pirineu Seu d'Urgell www.adoptacani.org 

249 La Veu dels Animals - Associació de Protecció i Defensa dels 
Animals 

Seu d'Urgell 
 

250 Associació Canina, Territori Caní Seva 
 

251 Associació Centre de Cognició Canina d'Osona Seva  
252 Associació Protectora d'Animals de Granja A.P.A.G. Sils  
253 Associació en Defensa dels Animals de Solsona Solsona  
254 Associació SúriaGats Súria 

 
255 Associació per la Protecció i Defensa dels Animals Aloha Talarn aloha25620.weebly.com 

256 Associació Canina Didàctica Cultural Metalcan's Tarragona 
 

257 ASSOCIACIÓ GRUP ACOLLIDES I ADOPCIONS D'ANIMALS 
TARRAGONA 

Tarragona gaiatgn.com/ 

258 Associació Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona Tarragona laprotectora.org/ 

259 Associació Protectora d'Animals Refugi de Perla Tarragona 
 

260 P.A.S.O.S Protecció animal SOS El Vendrell Tarragona www.pasosvendrell.com/ 

261 Associació DONAR x DONAR Tarragona  
262 Associació La Barretina Felina Tàrrega  
263 InCanem Associació Canina Tàrrega 

 
264 Associació G&G Rescat. Associació de Rescat de Gossos i Gats Teià 

 
265 Associació Teià per la Defensa dels Animals i la Natura Teià 

 
266 Asociación Refugio Equino Platero Terrassa www.refugioequinoplatero.org 

267 Associació Community Can Terrassa Terrassa communitycanterrassa.com/ 

268 Associació SOS Weimaraner.Org Terrassa  
269 CAACD De Terrassa (Centre D'Atenció d'Animals Domèstics) Terrassa adoptam.terrassa.cat/ 

270 Associació Tona Gats Tona www.tonagats.cat 

271 Associació Protectora d'Animals Domèstics i Exòtics Tordera www.pade.es.kz 

272 Asociación Progat la Colonia de Tika Torre de Claramunt  
273 Associació Centre de Protecció d'Animals de l'Anoia, APAN Torre de Claramunt www.protectora-apan.com 

274 Associació en Defensa del Medi Rural Lo Roure (Torrelameu) Torrelameu  
275 Asociación de CarpFishing de Cataluña Torres de Segre 

 
276 Associació Amics Protectors dels Animals -Apda Torroella de Montgrí 

 
277 Associació per al Refugi i Cura dels Animals Tortosa 

 
278 Un Més del Poble. Associació Per a La Protecció dels Animals Tremp  
279 Associació Progat Ulldecona Ulldecona  
280 Animals sense Sostre Vallirana www.animalssensesostre.org 

281 Asociación Animalista Sin Fronteras (SASF) Vallirana 
 

282 Associació Gats Valliures Vallirana 
 

283 Associació Refugio la Amistad Vallirana 
 

284 Associació Gats.Vallromanes Vallromanes gatsvallromanes.blogspot.com 

285 Associació Vincles per a la Protecció dels Gossos Vallromanes  
286 ASSOCIACIÓ GOSSOS EN ACCIÓ Vendrell  
287 Avalon. Aran Valor Natural Vielha e Mijaran 
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288 Associació Protectora d'Animals Huellacanina de Viladecans Viladecans www.apahuellacanina.com 

289 Associació  Animalets Busken Kasa Vilafant 
 

290 Associació Animals en Perill d'Exclusió Social Vilafranca del Penedès 
 

291 Associació CSPA - Centro Solidario para Animales Vilafranca del Penedès www.animalrescue.org.es 

292 CAAD Penedès Vilafranca del Penedès www.caadpenedes.org/ 

293 Unió i Associació al Servei dels Animals de Vilafranca del 
Penedès 

Vilafranca del Penedès 
 

294 Asociación Mascotas Cerditos Enanos Vilanova i la Geltrú 
 

295 Asociación Mini Mascotas Feliz Vilanova i la Geltrú  
296 Associació Amics dels Animals de Can Xicarró Vilanova i la Geltrú  
297 Associació per la Protecció dels Animals de Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú  
298 Associació Unió pels Drets del Animals (AUDA) Vilanova i la Geltrú www.upag-animal.org 

299 Progat Vila-seca Vila-seca 
 

300 Adea-vd, Associació Defensora dels Animals Abandonats - 
Vilassar de Dalt 

Vilassar de Dalt adeavd.wix.com/inicio 

301 Associació Protectora de Gats Abandonats (APRODEGA) Vilassar de Dalt 
 

302 Amics dels Animals - Vilassar de Mar Vilassar de Mar 
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