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Dedicatòria i agraïments 
 
És el meu desig dedicar aquest TFC a la meua família dels quals he agafat el temps i 
la paciència per poder portar-lo a cap. 
 
També com no, dedique aquesta modesta memòria, a totes aquelles persones que 
pateixen algun tipus de dificultat per poder gaudir de la navegació per Internet amb 
normalitat, així com, als creadors de webs que s’esforcen en fer les seues pàgines 
cada vegada més accessibles.  
 
Vull agrair també a l’UOC per haver-me donat l’oportunitat de cursar una carrera 
universitària fent-la compatible amb les meues particularitats quotidianes i laborals. I 
amb el seu nom, a la consultora d’aquesta àrea Mònica Buj Gelonch per la seua guia i 
paciència en el transcurs de la docència del TFC. 
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Accessibilitat web 
 
La llei marca i regula la normativa que estableix els procediments per a la supressió de 
barreres arquitectòniques en edificis i altres llocs de trànsit, per a facilitar l’accés a 
persones amb algun tipus de discapacitat que els dificulta l’accés a qualsevol lloc, on 
la resta de les persones accedeixen sense cap problema. Si pensem detingudament i 
ens posem en el cas d’alguna d’aquestes persones, podem adonar-nos de la sensació 
d’injustícia i impotència que produeix el no poder gaudir d’un dret tan fonamental com 
la llibertat de moviments. 
En el món de la tecnologia de la informació, Internet s’ha tornat en un element de 
molta vàlua en quan a serveis, informació, tractaments, consultes, i moltíssimes coses 
més que a passos agegantats, han anat contribuint a enriquir i ajudar-nos en molts 
aspectes de les nostres vides quotidianes. 
 
Però així com passa a les barreres arquitectòniques en els edificis i les ciutats, a la 
navegació web també es donen moltes característiques de disseny i funcionament les 
quals a qualsevol de nosaltres ens passen per alt i a moltes persones amb algun tipus 
de deficiència - física, intel·lectual o tècnica- els dificulta irremeiablement la utilització 
d’aquest servei. 
La llei marca i regula la normativa que estableix els procediments per a la supressió de 
barreres arquitectòniques en edificis i altres llocs de trànsit per a facilitar l’accés a 
persones amb algun tipus de discapacitat que els dificulta l’accés a qualsevol lloc, on 
la resta de les persones accedeixen sense cap problema. Si pensem detingudament i 
ens posem en el cas d’alguna d’aquestes persones, podem adonar-nos de la sensació 
d’injustícia i impotència que produeix el no poder gaudir d’un dret tan fonamental com 
la llibertat de moviments. 
 
En el món de la tecnologia de la informació, Internet s’ha tornat en un element de 
molta vàlua en quan a serveis, informació, tractaments, consultes, i moltíssimes coses 
més que a passos agegantats, han anat contribuint a enriquir i ajudar-nos en molts 
aspectes de les nostres vides quotidianes. 
 
Però així com passa a les barreres arquitectòniques en els edificis i les ciutats, a la 
navegació web també es donen moltes característiques de disseny i funcionament les 
quals a qualsevol de nosaltres ens passen per alt i a moltes persones amb algun tipus 
de deficiència - física, intel·lectual o tècnica- els dificulta irremeiablement la utilització 
d’aquest servei. 
 
Amb l’aportació d’aquesta memòria, intentarem contribuir si cap, a què el núvol siga 
una mica més “de tots”, és a dir, reclamem en veu alta l’igualtat en quan al disseny del 
les web i per tant, fer d’aquest tan necessari servei, un món més accessible.  
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 Introducció. 
 

L’accessibilitat és més un dret o una qüestió de lògica humana, que alguna cosa que 
algú se n’ha adonà que calia parar-se a complir-la en un moment donat. Però més o 
menys, així va ser, la inèrcia evolutiva del disseny web amb la relativament jove 
tecnologia del www, feren que fins al 1994 no haguera una real inquietud i preocupació 
pel tema de l’accessibilitat web. Va ser Tim Berners-Lee –el també possiblement 
impulsor del www- el que junt a altres persones, crearen un consorci empresarial per 
poder determinar uns estàndards sobre les tecnologies web.  

Amb la denominació de W3C, el consorci pretenia analitzar i potenciar el World Wide 
Web desenvolupant protocols i pautes per donar una estabilitat en quan al creixement 
de la web al seu futur.  

El consorci W3C a més a més de tractar els dominis d’arquitectura, interacció i 
tecnologia i societat, també va incorporar el domini sobre l’accessibilitat web. 
A l’igual que els altres dominis, el d’accessibilitat web va donar els seus primers 
resultats i conclusions a través de les activitats W3C, organitzades en grups 
composats per persones de les organitzacions membres, el propi equip i convidats 
experts. Aquests grups de treball aconseguiren marcar mitjançant informes tècnics, 
estudis i multitud de proves, les pautes a seguir per als estàndards de les pàgines 
web. 

Però no va ser fins a maig del 1997, quan va aparèixer realment la WAI –iniciativa per 
a l’accessibilitat web- els quals passarien a coordinar el quart domini assenyalat per la 
W3C. A partir d’aquest moment la WAI és l’encarregada de desenvolupar estratègies, 
pautes, eines i recursos per a fer la web accessible per a persones amb discapacitat. 

Tim Berners ja afirmava que “el poder de la web resideix en l’accés a tothom, tinga la 
discapacitat que tinga” 

Per poder avaluar les pàgines web, la WAI va presentar el 5 de maig de 1999 la versió 
de les pautes de verificació WCAG1.0, les quals consistien en 14 directrius i 65 pautes 
de verificació.  Posteriorment el 23 de novembre de 2005 es va presentar el primer 
esborrany de les pautes per a la web 2.0 WCAG2.0, versió la qual passa a ser 
definitivament recomanada per la W3C a partir de l’11 de desembre de 2008. 
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Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa: punt de partida i 
aportació del TFC. 
 
En el món de les noves tecnologies i més en el que correspon a unes àrees 
determinades per a portar a cap el treball de final de carrera dins de les temàtiques 
d’etis, podem trobar projectes força interessants que de segur ens ajudaran a 
consolidar els coneixements adquirits en el transcurs de la nostra carrera universitària i 
que podrem posar en pràctica al món laboral. Totes aquestes àrees tenen en comú les 
noves tecnologies i el desenvolupament de projectes referenciats amb la ciència de la 
informació. Però només una d’aquestes àrees combina dues vessants que la fan força 
interessant: el que correspon a l’enriquiment tecnològic i al mateix temps per la seua 
part humana.  
 
L’accessibilitat web és allò que ens recorda que cal que posem atenció -tractem el 
tema que tractem- en les dificultats que continuadament passen milers de persones 
per a poder utilitzar els serveis que fem ús la resta sense cap tipus de dificultat, però a 
més a més dificultats que són perfectament remeiables. 
 
Mireu, vivim en una dinàmica d’inèrcia en la qual estem acostumats a fer les coses per 
costum –encara que sone redundant- i cada vegada més mecanitzades. Els creadors 
de webs partírem ja fa dècades desenvolupant les nostres pàgines sempre cercant 
tres particularitats més destacades per damunt de les altres: la rapidesa de càrrega, un 
disseny atractiu, i un contingut adient i interessant al visitant. De fet –i seria de ser un 
hipòcrita en el cas de no admetre-ho- així ho he fet jo des dels meus inicis al món del 
disseny web. 
 
El temps ens ha anat aportant noves tècniques, continguts i possibilitats que han fet 
que el dissenyar webs siga una tasca molt més senzilla i a l’abast de pràcticament 
qualsevol persona. Però que ha passat amb les persones amb algun tipus de 
discapacitat en quan a la navegació web? també han evolucionat les tècniques per a 
fer accessibles les web així com mecanitzat l’elaboració d’aquestes per a què tots 
puguen automàticament dissenyar-les amb una mínima accessibilitat? 
Lamentablement podem comprovar que no han anat de la mà el progrés de les eines 
per a dissenyar-les i l’adaptació d’aquestes particularitats per donar solucions 
d’accessibilitat. 
 
Per tant, aquest TFC ens aportarà de segur el més important corresponent a qualsevol 
projecte: l’ igualtat en els drets de les persones, i d’aquesta manera aconseguirem que 
les quatre particularitats més bàsiques per al disseny web siguen: l’accessibilitat, la 
rapidesa, un disseny atractiu i un contingut adient i interessant al visitant.  
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Objectius del TFC. 
 
 
Com en qualsevol projecte, sempre existeix un fi o millor dit el fet d’arribar a 
aconseguir uns objectius determinats. En el cas d’aquest TFC, els objectius a 
aconseguir queden plenament identificats en aquest punts: 
 
 
Concretament amb l’anàlisi de les web proposades per aquest TFC, espere aconseguir 
un resultat objectiu i amb claredat sense errades de verificació. Però al mateix temps, 
tampoc sense un excés de correcció, ja que totes les modificacions porten al creador a 
una càrrega més alta de treball en quan al seu disseny, per tant deguem fer un anàlisi 
correcte i justificat de les mancances que realment tinguen aquestes pàgines en quan 
a la seua accessibilitat. 
 
I amb un caràcter més general també espere aconseguir els següents objectius: 
 

 
 Conèixer les particularitats de la comunitat internacional -W3C-que 

regula els estàndards per als llocs web  
 

 Conèixer els apartats, directrius, pautes de verificació i prioritats a 
complir per poder aplicar-los en disseny o auditories de pàgines web. 

 
 Adquirir pràctica i claredat amb la verificació d’accessibilitat de planes 

web. 
 

 Tenir coneixement d’aquells dissenys i objectes que poden d’alguna 
manera impedir l’accessibilitat a persones que patisquen algun tipus de 
discapacitat. 

 
 Ser conscient de les diferents tipus de discapacitats que poden en algun 

cas impedir la navegació a les persones que les pateixen. 
 

 Aprendre a dissenyar pàgines web pensant en totes les particularitats 
adients a una atractiva i bona creació, tenint en compte sempre la 
premissa de l’accessibilitat. 

 
 Agafar més coneixements en la codificació directa amb HTML, ja que 

per a l’anàlisi i verificació cal tenir molt clares les estructures, etiquetes, 
atributs, nodes i demés particularitats del codi. 

 
 Cercar la millor manera de representar tant el procés d’anàlisi com els 

resultats per a una posterior aplicació al món laboral. 
 

 Adquirir la suficient pràctica com per a poder començar un projecte web 
aplicant les pautes de verificació sense la necessitat de tenir que 
consultar-les.  

 
 Poder fins i tot aplegar a adquirir els coneixements necessaris per a 

assessorar a altres creadors de pàgines web en la temàtica de 
l’accessibilitat. 

 
 Avaluar si resulta més difícil fer una avaluació manual de l'accessibilitat 

fent servir la norma WCAG 1.0 o la WCAG 2.0. 
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 Avaluar quina de les dues versions de les normes és més difícil de 

complir 
 

 Comprovar si un coneixement previ de les WCAG 1.0 implica més o 
menys facilitat/fiabilitat a l'hora de fer una avaluació amb les WCAG 2.0 

 
  Comprovar si a partir una avaluació positiva/negativa amb les WCAG 

2.0 es pot donar com a vàlida (sense fer-la) una avaluació WCAG 1.0 
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Enfocament i mètode seguit. 
 
Com en qualsevol projecte, el mètode d’actuació cal que siga el més clarificador, i al 
mateix temps que ens puga permetre concretar les feines a portar a cap de manera 
que ens facilite el desenvolupament de les tasques d’actuació sobre cadascun dels 
apartats. 
 
Per la caracterització de la tipologia en quan a l’anàlisi i verificació de les webs en el 
que correspon a l’accessibilitat, trobem dos paràmetres que podríem destacar com als 
que marquen d’alguna manera el grau de dificultat del projecte: la quantitat de codi en 
les pàgines i la gran quantitat de pautes de verificació que hi ha que tenir en compte a 
l’hora de repassar el codi. 
 
En un principi, ens plantegem les pàgines web com a objectiu definit a les quals hi ha 
que cercar aquelles línies que puguen no complir qualsevol de les 65 pautes de 
verificació -WCAG 1.0-. És evident -donat la quantitat de línies-, que necessitem un 
procés el més mecanitzat possible per poder facilitar-nos trobar alguna errada 
d’accessibilitat en els seus indrets. 
 
Si observem les directrius que marquen jeràrquicament les pautes de verificació, 
podem en primer lloc generalitzar sobre quin tipus d’error puga aplegar a incomplir una 
determinada línia, a més a més de poder cercar per temàtica els distints apartats de 
tipologia d’error, és a dir, les directrius ens marquen de què tracten les seues pautes 
de verificació: 
 

 contingut visual i sonor 
 color 
 utilitzar fulles d’estil 
 clarificar el llenguatge 
 taules fàcilment transformables 
 taules amb noves tecnologies fàcilment transformables 
 control de l’usuari al contingut 
 accessibilitat directa a les interfases d’usuari insertades 
 disseny amb independència del tipus de dispositiu 
 solucions provisionals 
 utilitzar tecnologies i directrius del W3C 
 proporcionar informació de context i orientació 
 utilitzar mecanismes de navegació clars 
 claredat i senzillesa en els documents  

 
Observant els apartats de les directrius podem comprovar que poca cosa podem fer si 
no tenim els coneixements dels atributs o particularitats que faran que no es complisca 
qualsevol directriu. Aquesta és la missió de les pautes de verificació, les quals ens 
concretaran on i de quina manera podran trobar-se els errors.   
 
Per tant, abans de començar a analitzar el codi deurem associar quins nodes, 
etiquetes, i atributs faran referència a alguna tipologia d’incompliment de directriu, és a 
dir, podrà ser motiu d’una manca d’accessibilitat. 
Posem per cas com a exemple, les dues primeres directrius del WCAG 1.0. 
La W3C ens diu a la primera directriu: “Proporcioneu un contingut que, presentat a 
l'usuari, compleixi essencialment la mateixa funció o el mateix propòsit que el contingut 
visual o auditiu.” 
Doncs, tenint en compte que aquest tracta sobre contingut visual o auditiu, caldrà 
prendre atenció a aquells continguts que facen referència a aquestes particularitats, és 
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a dir, evidentment caldrà fer una recerca d’applets, imatges, accessos a vídeos, 
etiquetes embed, i qualsevol tipus d’objectes programats. 
 
En la segona directriu la W3C ens diu: “Assegureu-vos que els textos i gràfics són 
comprensibles quan es vegin sense color.”  
En aquest cas -molt més evident-, caldrà que ens parem a observar tots els atributs 
que facen referència als colors dels fons, de les lletres, imatges i qualsevol contingut 
de la pàgina. 
D’aquesta manera, podem concretar la recerca sobre l’ incompliment de qualsevol 
pauta de verificació. 
 
En quan al procediment de marcatge i revisió del codi, deurem tenir en compte 
algunes particularitats que ens ajudaran a portar el procés d’anàlisi amb progressió i 
coherència: 
 

 Caldrà fer la visualització del codi en un entorn amigable i que ens marque 
clarament –amb colors, tipus de font, etc- els nodes, etiquetes així com els 
atributs o apartats. Podríem utilitzar un editor d‘HTML com el Dreamweaver per 
exemple.  
 A mesura que anem revisant el codi, anirem apartant en arxius diferents els 

fragments que tinguen alguna errada. El nom de cadascun dels arxius farà 
referència a la pauta de verificació que puga no complir-se, però en cap cas 
eliminarem codi de l’arxiu principal, ja que un mateix fragment pot incomplir 
varies pautes de verificació. D’aquesta manera sempre podrem consultar i 
tornar a examinar el codi que havíem donat com erroni en el compliment 
d’alguna pauta de verificació. 
 Ens serà de molta ajuda la creació d’una taula on anirem indicant les pautes de 

verificació que no van complint-se en el transcurs d’anàlisi de la pàgina. 
 També ens ajudarà a l’hora d’indicar les línies així com de verificar els nostres 

resultats, la utilització d’eines automàtiques com Tawdis, Total Validator Tool, 
Waex, les pròpies de W3C, etc.   

     
En quan a la utilització de les eines automàtiques, ens trobarem amb resultats molt 
diversos depenent dels motors de recerca. Podem entendre que el fet de mecanitzar el 
procés automàtic de recerca d’una quantitat tan extensa i variada de problemàtiques 
és força complicada. Per tant, ens podran servir com a orientació, però pense que mai 
seran definitives a l’hora de verificar l’accessibilitat d’una pàgina web concreta.  
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Planificació del projecte. 
 
 
En el que correspon a la particularitat en la planificació d’un projecte i concretament el 
que ara mateix tractem, podem donar resposta a aquestes preguntes: 
 
Que o quina tasca s’està planificant i per què és necessària? 
La tasca encomanada concretament serà la d’analitzar i verificar primerament 10 
pàgines proposades per la consultora seguint les pautes corresponents al WCAG1.0. 
 
http://www.uoc.edu/portal/catala/rectora/index.html  
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/model_educatiu/introduccio/index.html  
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/model_educatiu/descripcio/index.html  
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/eees/index.html  
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/eees/eees/actualitat_informativa/list.htm
l  
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/tecnologia_uoc/index.html  
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/tecnologia_uoc/missio/index.html  
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/tecnologia_uoc/activitat/linies_activitat/in
dex.html  
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/tecnologia_uoc/processos/processos_i_
equips/index.html  
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/tecnologia_uoc/arquitectura/index.html  
 
 
posteriorment seguirem amb l’anàlisi i verificació de 10 pàgines més proposades per 
mi mateix utilitzant les pautes de verificació WCAG2.0  
 
http://www.lalcudia.com/index08.htm  
http://www.lalcudia.com/regidories08.htm  
http://www.lalcudia.com/policia08.htm  
http://www.lalcudia.com/perfilcontractant08.htm  
http://www.lalcudia.com/contacta08.htm  
http://www.lalcudia.com/cercador08.htm  
http://www.lalcudia.com/casacultura08.htm  
http://www.lalcudia.com/situaciogeografica08.htm  
http://www.lalcudia.com/websdelalcudia08.htm  
http://www.lalcudia.com/serveismunicipals08.htm  
 
Aquesta tasca és necessària per poder posar en pràctica els coneixements previs 
sobre el que representa tot el corresponent a l’accessibilitat web: fonaments, directrius, 
prioritats, pautes, etc. 
 
Com la portarem a cap i quins recursos necessitarem? 
Seguint el pla prèviament marcat, portarem a cap el desenvolupament del treball 
mitjançant el procés lògic d’accions: 
 
1 Planificació teòrica 
2 Estudi de les directrius, pautes de verificació, prioritats, etc 
3 Preparació de l’entorn de treball 
 -necessitarem els codis de les pàgines- 
 -necessitarem un editor d’HTML- 
 -caldrà tenir al nostre abast eines automàtiques de verificació d’accessibilitat- 
4 Procés de recerca i localització. 
5 Contrastar resultats amb eines automàtiques 

 12



6 Desenvolupament dels documents dels resultats als anàlisis de les web 
7 Desenvolupar documents conclusius i d’estructura de la memòria 
8 Maquetació 
 
Qui? 
És evident que el treball serà a càrrec única i exclusivament per Jose Alonso 
Martínez.De fet així s’indica clarament. 
 
On es farà? 
Aquest treball caldrà fer-se mitjançant un ordinador amb connexió a Internet i en el 
qual tingam al nostre abast tots els accessos i eines necessàries. 
  
Quan trigarà en donar-se per finalitzat el treball? 
 
El treball seguirà la temporalització següent: 
Data Document a lliurar Descripció 

16/03/2011 PAC1-Pla de treball LLiurament 

17/03/2011 al 28/03/2011 - Estudi i aprenentatge de les pautes i requisits 
marcats per la WCAG 1.0 

29/03/2011 al 10/04/2011 - Revisió i anàlisi de les 10 pàgines de la UOC 
amb WCAG 1.0 

11/04/2011-13/04/2011 - Recopilació de les dades, maquetació i 
preparació de la PAC2 per al lliurament. 

13/04/2011 PAC2 LLiurament 

14/04/2011 al 26/04/2011 - Estudi i aprenentatge de les pautes i requisits 
marcats per la WCAG 2.0 

27/04/2011 al 18/05/2011 - Revisió i anàlisi de les 10 pàgines de 
www.lalcudia.com amb WCAG 2.0 

19/05/2011 al 27/05/2011 - Recopilació de les dades, maquetació i 
preparació de la PAC3 per al lliurament. 

28/05/2011 PAC3 LLiurament 

29/05/2011 al 9/06/2011 - 

Recopilació de totes les dades del TFC, 
conclusions, informació general del TFC, 
maquetació i preparació del document per al 
lliurament final. 

10/06/2011 LLIURAMENT 
FINAL LLiurament 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13



 
Anàlisi i verificació de les 10 pàgines proposades per la consultora. 
 
Pàgina a analitzar: http://www.uoc.edu/portal/catala/rectora/index.html 
Validació d’accessibilitat: WCAG 1.0 – “AAA” - AAA 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
DIRECTRIU 1                     
  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5           
DIRECTRIU 2                     
  2.1 2.2                 
DIRECTRIU 3                     
  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7       
DIRECTRIU 4                     
  4.1 4.2 4.3               
DIRECTRIU 5                     
  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6         
DIRECTRIU 6                     
  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5           
DIRECTRIU 7                     
  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5           
DIRECTRIU 8                     
  8.1                   
DIRECTRIU 9                     
  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5           
DIRECTRIU 10                     
  10.1 10.2 10.3 10.4 10.5           
DIRECTRIU 11                     
  11.1 11.2 11.3 11.4             
DIRECTRIU 12                     
  12.1 12.2 12.3 12.4             
DIRECTRIU 13                     
  13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10
DIRECTRIU 14                     
  14.1 14.2 14.3               
 
Prova d’accessibilitat en quan al color i contrast de la pàgina, en discapacitats 
amb daltonisme tenint en compte la referència als indicadors de: protonopia, 
deutanopia i tritanopia. 
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http://www.uoc.edu/portal/catala/rectora/index.html


Protanopia Deutanopia Tritanopia 

 
Es pot observar després de fer la simulació, que el visitant amb qualsevol d’indicadors 
dels tres, podria visualitzar  tots els elements de la pàgina.  
 
Directriu 1, punt de verificació 1.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Totes les imatges deuen tenir un text alternatiu que indique clarament la funció que es 
compleix. 
 
Amb els atributs “alt”,”longdesc” o “title”, depenent de la funció del gràfic, es poden 
definir clarament els textos alternatius d’aquests imatges 
 
Línies de codi amb incidència: 
45,94,106,116,308,309,312,314,330,341,368,370,371,373,374 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant etiquetes per al formatatge de l’estil del text que no es deuen utilitzar.  
 
 
Depenent dels elements del llenguatge HTML, cadascun té la seua utilització en el 
document, per tant en quan a la maquetació i presentació cal controlar-se mitjançant el 
llenguatge de les fulles d’estil, les CSS. 
 
Línies de codi amb incidència: 167,207,216,225,226,246,247,377 
 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant unitats de mesura absolutes en compte d’unitats relatives. 
De vegades, persones amb dificultats de visió utilitzen la captura de les pàgines per a 
procedir posteriorment a llegir-les. 
 
Per solucionar-ho, només cal utilitzar unitats relatives en propietats CSS d’estil.  
 
Línies de codi amb incidència: 302 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.5 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per a organitzar la informació i tipografia dels documents es poden dividir en capítols, 
els capítols en seccions, les seccions en temes, etc. 
És a dir, funciona com una estructura jeràrquica d’apartats i subapaprtats. En la web 
que ens trobem analitzant, podem comprovar que s’utilitzen etiquetes d’encapçalament 
d’apartats per –ens imaginem- aprofitar el tamany de lletra per a fer un títol. Aquesta 
manera d’aplicació, pot portar a engany i confusió donat a que en molts casos es 
segueixen rigorosament aquestes etiquetes per poder orientar-se pels diferents tipus 
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de blocs de text depenent de la seua jerarquia.  
 
Per poder solucionar-ho, és evident que en aquest cas cal fer ús de les fulles d’estils 
predefinides per a donar-li la forma desitjada al text en qüestió.  
 
Línies de codi amb incidència: 164 
 
Directriu 5, punt de verificació 5.5 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
En els casos de persones amb deficiències que porten a la utilització d’un lector de 
pantalla, és de molta utilitat l’indicar el resumen  de taula. Encara que aquest no siga 
visible des del navegador, si és d’utilitat en els casos del lector de pantalla. 
 
Per solucionar-ho, caldria indicar el resum en la taula com segueix: 
<table  summary="Aquesta taula ens mostra informació de............"> 
 
Línies de codi amb incidència: 302 
 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.3 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Quan s’utilitzen scripts com en aquest cas, cal previndre algun tipus d’alternativa per a 
què en cas de no funcionar, puga mantenir-se amb garanties la mateixa funcionalitat i 
informació que amb l’Script. 
 
Per poder solucionar-ho mínimament, caldria especificar l’etiqueta NOSCRIPT amb un 
text alternatiu a la funció d’aquest. 
 
Codi original: 
<script type="text/javascript" 
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=uocuniversitat"> 
 </script> 
<noscript>El teu navegador no suporta Javascript!!</noscript> 
 
Línies de codi amb incidència: 22,23,118-123, 124, 405-406,407-416. 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En scripts i applets, cal que ens assegurem de què l’execució dels accionadors 
d’events siguen independents del tipus de dispositiu. En aquest cas, cal poporcionar 
mecanismes d’entrada redundants (per al ratolí i el teclat). 
 
Per solucionar-ho, només caldria en el cas d’aquesta pàgina, 
...onclick="readpage(this.href, 'xp1'... 
 
incloure el mecanisme 
...onkeypres ="readpage(this.href, 'xp1'... 
 
Línies de codi amb incidència: 89-90 
 
Directriu 9, punt de verificació 9.4 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Les persones que treballen amb la tabulació per a passar pels diferents elements de 
les pàgines, poden desorientar-se si l’ordre de tabulació no es fa coherentment.  
 
Per solucionar-ho, cal indicar en els atributs dels valors “tabindex” un ordre coherent 
per a la navegació. 
 
Línies de codi amb incidència: 51  
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Directriu 10, punt de verificació 10.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per evitar confondre als usuaris, cal donar avís quan l’acció d’un enllaç ens porta a 
l’obertura d’una nova finestra, així com també quan aquesta acció provoque l’aparició 
d’un “pop-up” o enfoque l’acció a un nou marc. 
 
Les accions que es poden donar són les següents: 
_blank 
La pàgina s’obri en una nova finestra. 
_self 
La pàgina s’obri al mateix marc en en la qual es troba l’enllaç 
_parent 
La pàgina s’obri en l’element FRAMESET pare de l’actual marc. 
_top 
La pàgina s’obri en la finestra original completa, cancel·lant els marcs. 
 
Per solucionar-ho, en cas de no poder-se evitar, caldrà informar en tots els enllaçs 
l’acció que portarà a cap en cas d’accionar-lo.   
 
Línies de codi amb incidència: 183,185,206,207,208,209,215,216,217,218,224-
228,247,305,306,309,311,327,338,362,366,367,368,370,371,382,383,398,399 
 
 
Directriu 13, punt de verificació 13.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En persones amb deficiències visuals, no poden recórrer el contingut d’una pàgina 
amb fluïdesa, i a més a més fan utilitzar la tabulació per anar passant d’un a l’altre 
enllaç. Per tant, la informació que solen tenir al seu abast consisteix en el text comprés 
entre els atributs <a> </a>. En el cas d’aquesta pàgina cal clarificar l’acció o objectiu 
del enllaç. També ens trobem amb diversos enllaços amb vincles diferents, que tots 
s’identifiquen amb el mateix text. 
 
 
Per solucionar-ho, cal utilitzar l’atribut title per indicar les particularitats del enllaç, així 
com simplement utilitzar l’atribut ‘title’ per a distingir entre els enllaços diferents.   
 
Línies de codi amb incidència: 168,191,209,218,227,228 
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Pàgina a analitzar:  
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/model_educatiu/introduccio/index.html 
 
Validació d’accessibilitat WCAG 1.0 – “AAA” 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
DIRECTRIU 1                     
  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5           
DIRECTRIU 2                     
  2.1 2.2                 
DIRECTRIU 3                     
  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7       
DIRECTRIU 4                     
  4.1 4.2 4.3               
DIRECTRIU 5                     
  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6         
DIRECTRIU 6                     
  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5           
DIRECTRIU 7                     
  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5           
DIRECTRIU 8                     
  8.1                   
DIRECTRIU 9                     
  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5           
DIRECTRIU 10                     
  10.1 10.2 10.3 10.4 10.5           
DIRECTRIU 11                     
  11.1 11.2 11.3 11.4             
DIRECTRIU 12                     
  12.1 12.2 12.3 12.4             
DIRECTRIU 13                     
  13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10
DIRECTRIU 14                     
  14.1 14.2 14.3               

 

 
Prova d’accessibilitat en quan al color i contrast de la pàgina, en discapacitats 
amb daltonisme tenint en compte la referència als indicadors de: protonopia, 
deutanopia i tritanopia. 
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http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/model_educatiu/introduccio/index.html


Protanopia Deutanopia Tritanopia 

Es pot observar després de fer la simulació, que el visitant amb qualsevol d’indicadors 
dels tres, podria visualitzar  tots els elements de la pàgina. 
 
Directriu 1, punt de verificació 1.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Totes les imatges deuen tenir un text alternatiu que indique clarament la funció que es 
compleix. 
 
Amb els atributs “alt”,”longdesc” o “title”, depenent de la funció del gràfic, es poden 
definir clarament els textos alternatius d’aquests imatges 
 
Línies de codi amb incidència: 
52,84,90,96,102,128,140,150,196,207,218,229,269,283,332,333,334,335,337,338,339,
340 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant etiquetes per al formatatge de l’estil del text que no es deuen utilitzar.  
 
 
Depenent dels elements del llenguatge HTML, cadascun té la seua utilització en el 
document, per tant en quan a la maquetació i presentació cal controlar-se mitjançant el 
llenguatge de les fulles d’estil, les CSS. 
 
Línies de codi amb incidència: 213,308 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.3 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Quan s’utilitzen scripts com en aquest cas, cal previndre algun tipus d’alternativa per a 
què en cas de no funcionar, puga mantenir-se amb garanties la mateixa funcionalitat i 
informació que amb l’Script. 
 
Per poder solucionar-ho mínimament, caldria especificar l’etiqueta NOSCRIPT amb un 
text alternatiu a la funció d’aquest. 
 
Codi original: 
<script type="text/javascript" 
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=uocuniversitat"> 
</script> <noscript>El teu navegador no suporta Javascript!!</noscript> 
 
Línies de codi amb incidència: 153,159 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En scripts i applets, cal que ens assegurem de què l’execució dels accionadors 
d’events siguen independents del tipus de dispositiu. En aquest cas, cal poporcionar 
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mecanismes d’entrada redundants (per al ratolí i el teclat). 
 
Per solucionar-ho, només caldria en el cas d’aquesta pàgina, 
incloure el mecanisme 
...onkeypres 
Línies de codi amb incidència: 23,24,88,94,100,121,153,159,358,360 
 
Directriu 8, punt de verificació 8.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Molts dels elements scripts que trobem a la pàgina són importants a l’hora de poder 
accedir a llocs els quals no poden ser accessibles en el cas de no funcionar els scripts 
al navegador de l’usuari. 
 
La solució consistiria en crear dispositius alternatius i redundants per poder accedir a 
aquests llocs sense tenir que necessàriament utilitzar l’script o també poder utilitzar 
amb diferents dispositius. 
 
Línies de codi amb incidència:  
23,24,50,82,88,94,100,126,130,148,153,159,197,208,219,230,270,284,334-
342,358,360.  
 
Directriu 9, punt de verificació 9.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Ens trobem a la pàgina amb controladors per als scripts que actuen en events tipus 
"onfocus", "onblur" , "onselect", “onmouseover,..”,aquests reconeixen accions del teclat 
i ratolí. És a dir depenen del dispositiu. 
 
Per tant es deuria utilitzar sistemes redundants o alternatius per a la mateixa acció. 
 
Línies de codi amb incidència: 88, 94,100,121 
 
 
Directriu 9, punt de verificació 9.4 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Les persones que treballen amb la tabulació per a passar pels diferents elements de 
les pàgines, poden desorientar-se si l’ordre de tabulació no es fa coherentment.  
 
Per solucionar-ho, cal indicar en els atributs dels valors “tabindex” un ordre coherent 
per a la navegació. 
 
Podem comprovar que la tabulació en la pàgina, no segueix un ordre jeràrquic 
coherent. 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per evitar confondre als usuaris, cal donar avís quan l’acció d’un enllaç ens porta a 
l’obertura d’una nova finestra, així com també quan aquesta acció provoque l’aparició 
d’un “pop-up” o enfoque l’acció a un nou marc. 
 
Les accions que es poden donar són les següents: 
_blank 
La pàgina s’obri en una nova finestra. 
_self 
La pàgina s’obri al mateix marc en en la qual es troba l’enllaç 
_parent 
La pàgina s’obri en l’element FRAMESET pare de l’actual marc. 
_top 
La pàgina s’obri en la finestra original completa, cancel·lant els marcs. 
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Per solucionar-ho, en cas de no poder-se evitar, caldrà informar en tots els enllaçs 
l’acció que portarà a cap en cas d’accionar-lo.   
 
Línies de codi amb incidència:63,213,224,235,287,311,312,320,221,323,325,332,334-
342,348-350. 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.4 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
A la pàgina podem trobar un formulari d’entrada de dades per part de l’usuari, aquest 
en cas d’ajudes tècniques antigues, poden necessitar que els camps del formulari, 
tinguen un text inicial per poder funcionar correctament. 
 
Per solucionar-ho, indicaríem mitjançant: 
<input type="text" id="nom" value="El seu nom"> 
 
Línies de codi amb incidència: 60 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.5 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar que ens trobem amb molts enllaços junts els quals, només es 
separen per algun espai o pas de línia, és a dir caràcters no visibles i no imprimibles. 
 
En casos de navegació amb lectors de pantalla, l’incloure caràcters imprimibles per a 
separar els enllaços, provoca pauses ajudant als usuaris a distingir entre cadascún 
dels enllaços, així com visualment sempre permetrà una identificació més clarificadora.   
 
Directriu 13, punt de verificació 13.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En persones amb deficiències visuals, no poden recórrer el contingut d’una pàgina 
amb fluïdesa, i a més a més fan utilitzar la tabulació per anar passant d’un a l’altre 
enllaç. Per tant, la informació que solen tenir al seu abast consisteix en el text comprés 
entre els atributs <a> </a>. En el cas d’aquesta pàgina cal clarificar l’acció o objectiu 
del enllaç. 
 
Per solucionar-ho, cal utilitzar l’atribut title per indicar les particularitats del enllaç.   
 
Línies de codi amb incidència: 273,287 
 
Directriu 13, punt de verificació 13.7 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar a la pàgina, que tenim un formulari de recerca, el qual només facilita 
d’idioma a fer la recerca. Per tant sempre serà convenient facilitat diferents tipus de 
recerca per a donar més opcions a diversos nivells d’habilitat i preferències.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21



Pàgina a analitzar: 
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/model_educatiu/descripcio/index.html  
 
Validació d’accessibilitat WCAG 1.0 – “AAA” 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
DIRECTRIU 1                     
  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5           
DIRECTRIU 2                     
  2.1 2.2                 
DIRECTRIU 3                     
  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7       
DIRECTRIU 4                     
  4.1 4.2 4.3               
DIRECTRIU 5                     
  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6         
DIRECTRIU 6                     
  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5           
DIRECTRIU 7                     
  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5           
DIRECTRIU 8                     
  8.1                   
DIRECTRIU 9                     
  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5           
DIRECTRIU 10                     
  10.1 10.2 10.3 10.4 10.5           
DIRECTRIU 11                     
  11.1 11.2 11.3 11.4             
DIRECTRIU 12                     
  12.1 12.2 12.3 12.4             
DIRECTRIU 13                     
  13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10
DIRECTRIU 14                     
  14.1 14.2 14.3               

 

 
Prova d’accessibilitat en quan al color i contrast de la pàgina, en discapacitats 
amb daltonisme tenint en compte la referència als indicadors de: protonopia, 
deutanopia i tritanopia. 
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Protanopia Deutanopia Tritanopia 

 
Es pot observar després de fer la simulació, que el visitant amb qualsevol d’indicadors 
dels tres, podria visualitzar  tots els elements de la pàgina. 
Directriu 1, punt de verificació 1.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Totes les imatges deuen tenir un text alternatiu que indique clarament la funció que es 
compleix. 
 
Amb els atributs “alt”,”longdesc” o “title”, depenent de la funció del gràfic, es poden 
definir clarament els textos alternatius d’aquests imatges 
 
Línies de codi amb incidència: 
84,90,96,102,128,140,150,196,217,267,316,317,318,319,321,322,323,324 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant etiquetes per al formatatge de l’estil del text que no es deuen utilitzar.  
 
 
Depenent dels elements del llenguatge HTML, cadascun té la seua utilització en el 
document, per tant en quan a la maquetació i presentació cal controlar-se mitjançant el 
llenguatge de les fulles d’estil, les CSS. 
 
Línies de codi amb incidència: 206,211,216,228-232,294 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant unitats de mesura absolutes en compte d’unitats relatives. 
De vegades, persones amb dificultats de visió utilitzen la captura de les pàgines per a 
procedir posteriorment a llegir-les. 
 
Per solucionar-ho, només cal utilitzar unitats relatives en propietats CSS d’estil.  
 
Línies de codi amb incidència: 51,20,33 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.3 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Quan s’utilitzen scripts com en aquest cas, cal previndre algun tipus d’alternativa per a 
què en cas de no funcionar, puga mantenir-se amb garanties la mateixa funcionalitat i 
informació que amb l’Script. 
 
Per poder solucionar-ho mínimament, caldria especificar l’etiqueta NOSCRIPT amb un 
text alternatiu a la funció d’aquest. 
 
Codi original(entre altres): 
<script type="text/javascript" 
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=uocuniversitat"> 
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</script> <noscript>El teu navegador no suporta Javascript!!</noscript> 
 
Línies de codi amb incidència: 155,161,343,345 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En scripts i applets, cal que ens assegurem de què l’execució dels accionadors 
d’events siguen independents del tipus de dispositiu. En aquest cas, cal poporcionar 
mecanismes d’entrada redundants (per al ratolí i el teclat). 
 
Per solucionar-ho, només caldria en el cas d’aquesta pàgina, 
incloure el mecanisme 
...onkeypres 
Línies de codi amb incidència: 25,26,155,161,340,342,90,96,102,123 
 
 
Directriu 8, punt de verificació 8.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Molts dels elements scripts que trobem a la pàgina són importants a l’hora de poder 
accedir a llocs els quals no poden ser accessibles en el cas de no funcionar els scripts 
al navegador de l’usuari. 
 
La solució consistiria en crear dispositius alternatius i redundants per poder accedir a 
aquests llocs sense tenir que necessàriament utilitzar l’script o també poder utilitzar 
amb diferents dispositius. 
 
Línies de codi amb incidència:  25,26,155,161,340,342,90,96,102,123 
 
Directriu 9, punt de verificació 9.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Ens trobem a la pàgina amb controladors per als scripts que actuen en events tipus 
"onfocus", "onblur" , "onselect", “onmouseover,..”,aquests reconeixen accions del teclat 
i ratolí. És a dir depenen del dispositiu. 
 
Per tant es deuria utilitzar sistemes redundants o alternatius per a la mateixa acció. 
 
Línies de codi amb incidència: 90,96,102,123 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per evitar confondre als usuaris, cal donar avís quan l’acció d’un enllaç ens porta a 
l’obertura d’una nova finestra, així com també quan aquesta acció provoque l’aparició 
d’un “pop-up” o enfoque l’acció a un nou marc. 
 
Les accions que es poden donar són les següents: 
_blank 
La pàgina s’obri en una nova finestra. 
_self 
La pàgina s’obri al mateix marc en en la qual es troba l’enllaç 
_parent 
La pàgina s’obri en l’element FRAMESET pare de l’actual marc. 
_top 
La pàgina s’obri en la finestra original completa, cancel·lant els marcs. 
 
Per solucionar-ho, en cas de no poder-se evitar, caldrà informar en tots els enllaços 
l’acció que portarà a cap en cas d’accionar-lo.   
 
Línies de codi amb incidència: 
65,294,295,303,304,306,308,316,317,318,319,321,322,323,324,330,331,332 
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Directriu 10, punt de verificació 10.4 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
A la pàgina podem trobar un formulari d’entrada de dades per part de l’usuari, aquest 
en cas d’ajudes tècniques antigues, poden necessitar que els camps del formulari, 
tinguen un text inicial per poder funcionar correctament. 
 
Per solucionar-ho, indicaríem mitjançant: 
<input type="text" id="nom" value="El seu nom"> 
 
Línies de codi amb incidència: 62 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.5 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar que ens trobem amb molts enllaços junts els quals, només es 
separen per algun espai o pas de línia, és a dir caràcters no visibles i no imprimibles. 
 
En casos de navegació amb lectors de pantalla, l’incloure caràcters imprimibles per a 
separar els enllaços, provoca pauses ajudant als usuaris a distingir entre cadascún 
dels enllaços, així com visualment sempre permetrà una identificació més clarificadora.   
 
Línies de codi amb incidència: 313,316,317,318,319,321,322,323,324 
 
Directriu 11, punt de verificació 11.2 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Cal evitar l’ús d’elements obsolets de les tecnologies del W3C. La utilització 
d’elements que puguen quedar des actualitzats poden portar a la no accessibilitat 
d’una pàgina. 
 
La solució consisteix en la utilització d’elements actuals com les fulles d’estil. 
 
Línies de codi amb incidència: 217,316,317,318,319,321,322,323,324 
 
Directriu 13, punt de verificació 13.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En persones amb deficiències visuals, no poden recórrer el contingut d’una pàgina 
amb fluïdesa, i a més a més fan utilitzar la tabulació per anar passant d’un a l’altre 
enllaç. Per tant, la informació que solen tenir al seu abast consisteix en el text comprés 
entre els atributs <a> </a>. En el cas d’aquesta pàgina cal clarificar l’acció o objectiu 
del enllaç més que simplement posar-li un nom. 
 
Per solucionar-ho, cal utilitzar l’atribut title per indicar les particularitats del enllaç.   
 
Línies de codi amb incidència: 316,335 
 
Directriu 13, punt de verificació 13.7 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar a la pàgina, que tenim un formulari de recerca, el qual només facilita 
d’idioma a fer la recerca.  
 
Per tant sempre serà convenient facilitat diferents tipus de recerca per a donar més 
opcions a diversos nivells d’habilitat i preferències.  
 
Línies de codi amb incidència: 38,59 
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Pàgina a analitzar: 
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/eees/index.html  
 
Validació d’accessibilitat WCAG 1.0 – “AAA” 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
DIRECTRIU 1                     
  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5           
DIRECTRIU 2                     
  2.1 2.2                 
DIRECTRIU 3                     
  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7       
DIRECTRIU 4                     
  4.1 4.2 4.3               
DIRECTRIU 5                     
  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6         
DIRECTRIU 6                     
  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5           
DIRECTRIU 7                     
  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5           
DIRECTRIU 8                     
  8.1                   
DIRECTRIU 9                     
  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5           
DIRECTRIU 10                     
  10.1 10.2 10.3 10.4 10.5           
DIRECTRIU 11                     
  11.1 11.2 11.3 11.4             
DIRECTRIU 12                     
  12.1 12.2 12.3 12.4             
DIRECTRIU 13                     
  13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10
DIRECTRIU 14                     
  14.1 14.2 14.3               

 

 
Prova d’accessibilitat en quan al color i contrast de la pàgina, en discapacitats 
amb daltonisme tenint en compte la referència als indicadors de: protonopia, 
deutanopia i tritanopia. 
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Protanopia Deutanopia Tritanopia 

 
  

Es pot observar després de fer la simulació, que el visitant amb qualsevol d’indicadors 
dels tres, podria visualitzar  tots els elements de la pàgina. 
 
Directriu 1, punt de verificació 1.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Totes les imatges deuen tenir un text alternatiu que indique clarament la funció que es 
compleix. 
 
Amb els atributs “alt”,”longdesc” o “title”, depenent de la funció del gràfic, es poden 
definir clarament els textos alternatius d’aquests imatges 
 
Línies de codi amb incidència: 54,86,92,98,104,129,141,151,223-228,252-257,341, 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant etiquetes per al formatatge de l’estil del text que no es deuen utilitzar.  
 
Depenent dels elements del llenguatge HTML, cadascun té la seua utilització en el 
document, per tant en quan a la maquetació i presentació cal controlar-se mitjançant el 
llenguatge de les fulles d’estil, les CSS. 
 
Línies de codi amb incidència: 310 
Directriu 3, punt de verificació 3.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant unitats de mesura absolutes en compte d’unitats relatives. 
De vegades, persones amb dificultats de visió utilitzen la captura de les pàgines per a 
procedir posteriorment a llegir-les. 
 
Per solucionar-ho, només cal utilitzar unitats relatives en propietats CSS d’estil.  
 
Línies de codi amb incidència: 53,21,24 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.5 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per a organitzar la informació i tipografia dels documents es poden dividir en capítols, 
els capítols en seccions, les seccions en temes, etc. 
És a dir, funciona com una estructura jeràrquica d’apartats i subapaprtats. En la web 
que ens trobem analitzant, podem comprovar que s’utilitzen etiquetes d’encapçalament 
d’apartats per –ens imaginem- aprofitar el tamany de lletra per a fer un títol. Aquesta 
manera d’aplicació, pot portar a engany i confusió donat a que en molts casos es 
segueixen rigorosament aquestes etiquetes per poder orientar-se pels diferents tipus 
de blocs de text depenent de la seua jerarquia.  
 
Per poder solucionar-ho, és evident que en aquest cas cal fer ús de les fulles d’estils 
predefinides per a donar-li la forma desitjada al text en qüestió.  
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Línies de codi amb incidència: 310 

Directriu 3, punt de verificació 3.7 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Amb motiu de què en blocs de text els diferents navegadors - tenint en compte la 
varietat dels tipus d’idiomes- no tinguen la necessitat d’insertar elements com les 
comilles amb signes ASCII i facilitar la navegació, cal utilizar els elements <Q> y 
<BLOCKQUOTE> de HTML. 

Per solucionar-ho només caldria utilizar per a les cites i blocs de text els elements <Q> 
y <BLOCKQUOTE> de HTML. 

Línies de codi amb incidència: 207 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Els documents deuen poder llegir-se sense les CSS, és a dir el contingut d’una pàgina 
HTML deu poder llegir-se sense les fulles d’estil. 
 
Per poder solucionar aquest error, només caldria construir amb correcció estructural 
les pàgines sense utilitzar fulles d’estil i no preocupar-se només del disseny estètic de 
la pàgina. 
 
Línies de codi amb incidència: 21,24,53,186,187,210,238 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.2 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Caldrà utilitzar contingut HTML per als marcs, amb motiu de poder informar del seu 
canvi quan varie el seu contingut. 
 
A més a més d’utilitzar HTML en els marcs, caldrà indicar els nous vincles i informació 
corresponent als continguts canviats en l’activació de nous marcs o qualsevol tipus de 
contingut dinàmic.  
 
Línies de codi amb incidència: 26,27,156,162,360,362 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.3 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Quan s’utilitzen scripts com en aquest cas, cal previndre algun tipus d’alternativa per a 
què en cas de no funcionar, puga mantenir-se amb garanties la mateixa funcionalitat i 
informació que amb l’Script. 
 
Per poder solucionar-ho mínimament, caldria especificar l’etiqueta NOSCRIPT amb un 
text alternatiu a la funció d’aquest. 
 
Codi original(entre altres): 
<script type="text/javascript" 
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=uocuniversitat"> 
</script> <noscript>El teu navegador no suporta Javascript!!</noscript> 
 
Línies de codi amb incidència: 26,27,156,162,360,362 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En scripts i applets, cal que ens assegurem de què l’execució dels accionadors 
d’events siguen independents del tipus de dispositiu. En aquest cas, cal poporcionar 
mecanismes d’entrada redundants (per al ratolí i el teclat). 
 
Per solucionar-ho, només caldria en el cas d’aquesta pàgina, 
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incloure el mecanisme 
...onkeypres 
Línies de codi amb incidència: 26,27,156,162,360,362,92,98,104,124 
 
Directriu 8, punt de verificació 8.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Molts dels elements scripts que trobem a la pàgina són importants a l’hora de poder 
accedir a llocs els quals no poden ser accessibles en el cas de no funcionar els scripts 
al navegador de l’usuari. 
 
La solució consistiria en crear dispositius alternatius i redundants per poder accedir a 
aquests llocs sense tenir que necessàriament utilitzar l’script o també poder utilitzar 
amb diferents dispositius. 
 
Línies de codi amb incidència:  26,27,156,162,360,362 
Directriu 9, punt de verificació 9.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Ens trobem a la pàgina amb controladors per als scripts que actuen en events tipus 
"onfocus", "onblur" , "onselect", “onmouseover,..”,aquests reconeixen accions del teclat 
i ratolí. És a dir depenen del dispositiu. 
 
Per tant es deuria utilitzar sistemes redundants o alternatius per a la mateixa acció. 
 
Línies de codi amb incidència: 92,98,104,124 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per evitar confondre als usuaris, cal donar avís quan l’acció d’un enllaç ens porta a 
l’obertura d’una nova finestra, així com també quan aquesta acció provoque l’aparició 
d’un “pop-up” o enfoque l’acció a un nou marc. 
 
Les accions que es poden donar són les següents: 
_blank 
La pàgina s’obri en una nova finestra. 
_self 
La pàgina s’obri al mateix marc en en la qual es troba l’enllaç 
_parent 
La pàgina s’obri en l’element FRAMESET pare de l’actual marc. 
_top 
La pàgina s’obri en la finestra original completa, cancel·lant els marcs. 
 
Per solucionar-ho, en cas de no poder-se evitar, caldrà informar en tots els enllaços 
l’acció que portarà a cap en cas d’accionar-lo.   
 
Línies de codi amb incidència: 
67,290,313,314,322,323,327,332,335,337,338,340,341,342,343,349,350,351 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.4 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
A la pàgina podem trobar un formulari d’entrada de dades per part de l’usuari, aquest 
en cas d’ajudes tècniques antigues, poden necessitar que els camps del formulari, 
tinguen un text inicial per poder funcionar correctament. 
 
Per solucionar-ho, indicaríem mitjançant: 
<input type="text" id="nom" value="El seu nom"> 
Línies de codi amb incidència: 64 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.5 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
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Podem observar que ens trobem amb molts enllaços junts els quals, només es 
separen per algun espai o pas de línia, és a dir caràcters no visibles i no imprimibles. 
 
En casos de navegació amb lectors de pantalla, l’incloure caràcters imprimibles per a 
separar els enllaços, provoca pauses ajudant als usuaris a distingir entre cadascún 
dels enllaços, així com visualment sempre permetrà una identificació més clarificadora.   
 
Línies de codi amb incidència: 332,335,336,337,338,340,341,342,343 
 
Directriu 11, punt de verificació 11.2 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Cal evitar l’ús d’elements obsolets de les tecnologies del W3C. La utilització 
d’elements que puguen quedar des actualitzats poden portar a la no accessibilitat 
d’una pàgina. 
La solució consisteix en la utilització d’elements actuals com les fulles d’estil. 
Línies de codi amb incidència: 335,336,337,338,340,341,342,343 
Directriu 13, punt de verificació 13.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En persones amb deficiències visuals, no poden recórrer el contingut d’una pàgina 
amb fluïdesa, i a més a més fan utilitzar la tabulació per anar passant d’un a l’altre 
enllaç. Per tant, la informació que solen tenir al seu abast consisteix en el text comprés 
entre els atributs <a> </a>. En el cas d’aquesta pàgina cal clarificar l’acció o objectiu 
del enllaç més que simplement posar-li un nom. 
 
Per solucionar-ho, cal utilitzar l’atribut title per indicar les particularitats del enllaç.   
Línies de codi amb incidència: 332 
 
Directriu 13, punt de verificació 13.7 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar a la pàgina, que tenim un formulari de recerca, el qual només facilita 
d’idioma a fer la recerca.  
 
Per tant sempre serà convenient facilitat diferents tipus de recerca per a donar més 
opcions a diversos nivells d’habilitat i preferències.  
Línies de codi amb incidència: 40,61 
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Pàgina a analitzar: 
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/eees/eees/actualitat_informativa/list.html 
 
Validació d’accessibilitat WCAG 1.0 – “AAA” 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
DIRECTRIU 1                     
  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5           
DIRECTRIU 2                     
  2.1 2.2                 
DIRECTRIU 3                     
  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7       
DIRECTRIU 4                     
  4.1 4.2 4.3               
DIRECTRIU 5                     
  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6         
DIRECTRIU 6                     
  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5           
DIRECTRIU 7                     
  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5           
DIRECTRIU 8                     
  8.1                   
DIRECTRIU 9                     
  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5           
DIRECTRIU 10                     
  10.1 10.2 10.3 10.4 10.5           
DIRECTRIU 11                     
  11.1 11.2 11.3 11.4             
DIRECTRIU 12                     
  12.1 12.2 12.3 12.4             
DIRECTRIU 13                     
  13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10
DIRECTRIU 14                     
  14.1 14.2 14.3               
 
Prova d’accessibilitat en quan al color i contrast de la pàgina, en discapacitats 
amb daltonisme tenint en compte la referència als indicadors de: protonopia, 
deutanopia i tritanopia. 
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Protanopia Deutanopia Tritanopia 

 
Es pot observar després de fer la simulació, que el visitant amb qualsevol d’indicadors 
dels tres, podria visualitzar  tots els elements de la pàgina. 
 
Directriu 1, punt de verificació 1.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Totes les imatges deuen tenir un text alternatiu que indique clarament la funció que es 
compleix. També tenimen aquest cas files que utilitzen erròniament l’element “alt” fent 
referència a una imatge. 
 
Amb els atributs “alt”,”longdesc” o “title”, depenent de la funció del gràfic, es poden 
definir clarament els textos alternatius d’aquests imatges, així com utilitzar un text 
realment aclaratiu i noreferenciar cap tipus d’imatge “jpg”, “gif”, “ico”, etc. 
  
Línies de codi amb incidència: 
52,84,90,96,102,129,141,151,268,284,300,316,332,348,364,380,396,412,428,444,460,
476,492,508,526,543,559,575,591,607,623,639,669,685,701,717,909,749,765,781,797
,813,829,845,861,877,893,1157,1158,1159,1160,1162,1163,1164,1165 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant etiquetes per al formatatge de l’estil del text que no es deuen utilitzar.  
 
Depenent dels elements del llenguatge HTML, cadascun té la seua utilització en el 
document, per tant en quan a la maquetació i presentació cal controlar-se mitjançant el 
llenguatge de les fulles d’estil, les CSS. 
 
Línies de codi amb incidència: 1132 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant unitats de mesura absolutes en compte d’unitats relatives. 
De vegades, persones amb dificultats de visió utilitzen la captura de les pàgines per a 
procedir posteriorment a llegir-les. 
 
Per solucionar-ho, només cal utilitzar unitats relatives en propietats CSS d’estil.  
 
Línies de codi amb incidència: 51,20,23,1097 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.5 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per a organitzar la informació i tipografia dels documents es poden dividir en capítols, 
els capítols en seccions, les seccions en temes, etc. 
És a dir, funciona com una estructura jeràrquica d’apartats i subapaprtats. En la web 
que ens trobem analitzant, podem comprovar que s’utilitzen etiquetes d’encapçalament 
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d’apartats per –ens imaginem- aprofitar el tamany de lletra per a fer un títol. Aquesta 
manera d’aplicació, pot portar a engany i confusió donat a que en molts casos es 
segueixen rigorosament aquestes etiquetes per poder orientar-se pels diferents tipus 
de blocs de text depenent de la seua jerarquia.  
 
Per poder solucionar-ho, és evident que en aquest cas cal fer ús de les fulles d’estils 
predefinides per a donar-li la forma desitjada al text en qüestió.  
 
Línies de codi amb incidència: 1132 

Directriu 3, punt de verificació 3.7 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Amb motiu de què en blocs de text els diferents navegadors - tenint en compte la 
varietat dels tipus d’idiomes- no tinguen la necessitat d’insertar elements com les 
comilles amb signes ASCII i facilitar la navegació, cal utilizar els elements <Q> y 
<BLOCKQUOTE> de HTML. 

Per solucionar-ho només caldria utilizar per a les cites i blocs de text els elements <Q> 
y <BLOCKQUOTE> de HTML. 

Línies de codi amb incidència: 
290,322,354,370,402,416,418,432,434,565,579,581,657,659,707,787,803,851,867,883
,899,931,961,963,979,993,995,1011,1043 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Els documents deuen poder llegir-se sense les CSS, és a dir el contingut d’una pàgina 
HTML deu poder llegir-se sense les fulles d’estil. 
 
Per poder solucionar aquest error, només caldria construir amb correcció estructural 
les pàgines sense utilitzar fulles d’estil i no preocupar-se només del disseny estètic de 
la pàgina. 
 
Línies de codi amb incidència: 20,23,51,182,183,1097 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.2 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Caldrà utilitzar contingut HTML per als marcs, amb motiu de poder informar del seu 
canvi quan varie el seu contingut. 
 
A més a més d’utilitzar HTML en els marcs, caldrà indicar els nous vincles i informació 
corresponent als continguts canviats en l’activació de nous marcs o qualsevol tipus de 
contingut dinàmic.  
 
Línies de codi amb incidència: 25,26,156,162,1181,1183 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.3 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Quan s’utilitzen scripts com en aquest cas, cal previndre algun tipus d’alternativa per a 
què en cas de no funcionar, puga mantenir-se amb garanties la mateixa funcionalitat i 
informació que amb l’Script. 
 
Per poder solucionar-ho mínimament, caldria especificar l’etiqueta NOSCRIPT amb un 
text alternatiu a la funció d’aquest. 
 
Codi original(entre altres): 
<script type="text/javascript" <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" 
type="text/javascript"> 
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</script> 
<noscript>El teu navegador no suporta Javascript!!</noscript> 
 
Línies de codi amb incidència:  25,26,156,162,1181,1183 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En scripts i applets, cal que ens assegurem de què l’execució dels accionadors 
d’events siguen independents del tipus de dispositiu. En aquest cas, cal poporcionar 
mecanismes d’entrada redundants (per al ratolí i el teclat). 
 
Per solucionar-ho, només caldria en el cas d’aquesta pàgina, 
incloure el mecanisme 
...onkeypres 
Línies de codi amb incidència: 25,26,156,162,1181,1183,90,96,102,124 
 
Directriu 8, punt de verificació 8.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Molts dels elements scripts que trobem a la pàgina són importants a l’hora de poder 
accedir a llocs els quals no poden ser accessibles en el cas de no funcionar els scripts 
al navegador de l’usuari. 
 
La solució consistiria en crear dispositius alternatius i redundants per poder accedir a 
aquests llocs sense tenir que necessàriament utilitzar l’script o també poder utilitzar 
amb diferents dispositius. 
 
Línies de codi amb incidència:  90,96,102 
 
Directriu 9, punt de verificació 9.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Ens trobem a la pàgina amb controladors per als scripts que actuen en events tipus 
"onfocus", "onblur" , "onselect", “onmouseover,..”,aquests reconeixen accions del teclat 
i ratolí. És a dir depenen del dispositiu. 
 
Per tant es deuria utilitzar sistemes redundants o alternatius per a la mateixa acció. 
 
Línies de codi amb incidència: 90,96,102,124 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per evitar confondre als usuaris, cal donar avís quan l’acció d’un enllaç ens porta a 
l’obertura d’una nova finestra, així com també quan aquesta acció provoque l’aparició 
d’un “pop-up” o enfoque l’acció a un nou marc. 
 
Les accions que es poden donar són les següents: 
_blank 
La pàgina s’obri en una nova finestra. 
_self 
La pàgina s’obri al mateix marc en en la qual es troba l’enllaç 
_parent 
La pàgina s’obri en l’element FRAMESET pare de l’actual marc. 
_top 
La pàgina s’obri en la finestra original completa, cancel·lant els marcs. 
 
Per solucionar-ho, en cas de no poder-se evitar, caldrà informar en tots els enllaços 
l’acció que portarà a cap en cas d’accionar-lo.   
 
Línies de codi amb incidència: 
65,252,256,261,272,284,288,300,304,316,220,332,336,348,352,364,358,380,384,396,
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400,412,416,428,432,444,448,460,464,476,480,492,496,508512,526,530,543,547,559,
563,575,579,591,595,607,611,613,627,639,643,657,669,673,685,689,701,705,717,721
,733,737,749,753,765,769,781,785,797,801,813,817,829,833,845,849,861,865,877,88
1,893,897,909,913,925,929,941,945,957,961,973,977,989,993,1005,1009,1021,1025,1
037,1041,1075,1094,1135,1136,1144,1145,1147,1149,1154,1157,1158,1159,1160,116
2,1163,1164,1165,1171,1172,1173 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.4 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
A la pàgina podem trobar un formulari d’entrada de dades per part de l’usuari, aquest 
en cas d’ajudes tècniques antigues, poden necessitar que els camps del formulari, 
tinguen un text inicial per poder funcionar correctament. 
 
Per solucionar-ho, indicaríem mitjançant: 
<input type="text" id="nom" value="El seu nom"> 
 
Línies de codi amb incidència: 62,209,215,238 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.5 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar que ens trobem amb molts enllaços junts els quals, només es 
separen per algun espai o pas de línia, és a dir caràcters no visibles i no imprimibles. 
 
En casos de navegació amb lectors de pantalla, l’incloure caràcters imprimibles per a 
separar els enllaços, provoca pauses ajudant als usuaris a distingir entre cadascún 
dels enllaços, així com visualment sempre permetrà una identificació més clarificadora.   
 
Línies de codi amb incidència: 
246,1051,1154,1157,1158,1159,1160,1162,1163,1164,1165 
 
Directriu 11, punt de verificació 11.2 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Cal evitar l’ús d’elements obsolets de les tecnologies del W3C. La utilització 
d’elements que puguen quedar des actualitzats poden portar a la no accessibilitat 
d’una pàgina. 
 
La solució consisteix en la utilització d’elements actuals com les fulles d’estil. 
 
Línies de codi amb incidència: 1104,1157,1158,1159,1160,1162,1163,1164,1165 
 
Directriu 13, punt de verificació 13.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En persones amb deficiències visuals, no poden recórrer el contingut d’una pàgina 
amb fluïdesa, i a més a més fan utilitzar la tabulació per anar passant d’un a l’altre 
enllaç. Per tant, la informació que solen tenir al seu abast consisteix en el text comprés 
entre els atributs <a> </a>. En el cas d’aquesta pàgina cal clarificar l’acció o objectiu 
del enllaç més que simplement posar-li un nom. 
 
Per solucionar-ho, cal utilitzar l’atribut title per indicar les particularitats del enllaç.   
 
Línies de codi amb incidència: 
256,272,288,304,320,336,352,368,384,400,416,432,480,496,512,530,563,579,595,611
,627,643,657,673,737,769,801,817,833,849,865,881,897,929,945,961,993,1009,1025,
1041,1071,1139,1154,1173 
 
Directriu 13, punt de verificació 13.7 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar a la pàgina, que tenim un formulari de recerca, el qual només facilita 
d’idioma a fer la recerca.  
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Per tant sempre serà convenient facilitat diferents tipus de recerca per a donar més 
opcions a diversos nivells d’habilitat i preferències.  
 
Línies de codi amb incidència: 38,59,205 
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Pàgina a analitzar: 
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/tecnologia_uoc/index.html 
 
Validació d’accessibilitat WCAG 1.0 – “AAA” 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
DIRECTRIU 1                     
  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5           
DIRECTRIU 2                     
  2.1 2.2                 
DIRECTRIU 3                     
  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7       
DIRECTRIU 4                     
  4.1 4.2 4.3               
DIRECTRIU 5                     
  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6         
DIRECTRIU 6                     
  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5           
DIRECTRIU 7                     
  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5           
DIRECTRIU 8                     
  8.1                   
DIRECTRIU 9                     
  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5           
DIRECTRIU 10                     
  10.1 10.2 10.3 10.4 10.5           
DIRECTRIU 11                     
  11.1 11.2 11.3 11.4             
DIRECTRIU 12                     
  12.1 12.2 12.3 12.4             
DIRECTRIU 13                     
  13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10
DIRECTRIU 14                     
  14.1 14.2 14.3               
 
Prova d’accessibilitat en quan al color i contrast de la pàgina, en discapacitats 
amb daltonisme tenint en compte la referència als indicadors de: protonopia, 
deutanopia i tritanopia. 
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Protanopia Deutanopia Tritanopia 

   
Es pot observar després de fer la simulació, que el visitant amb qualsevol d’indicadors 
dels tres, podria visualitzar  tots els elements de la pàgina. 
Directriu 1, punt de verificació 1.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Totes les imatges deuen tenir un text alternatiu que indique clarament la funció que es 
compleix. 
 
Amb els atributs “alt”,”longdesc” o “title”, depenent de la funció del gràfic, es poden 
definir clarament els textos alternatius d’aquests imatges 
 
Línies de codi amb incidència: 218,43,96,108,118,218,272,292 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant etiquetes per al formatatge de l’estil del text que no es deuen utilitzar.  
 
Depenent dels elements del llenguatge HTML, cadascun té la seua utilització en el 
document, per tant en quan a la maquetació i presentació cal controlar-se mitjançant el 
llenguatge de les fulles d’estil, les CSS. 
 
Línies de codi amb incidència: 205, 305 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant unitats de mesura absolutes en compte d’unitats relatives. 
De vegades, persones amb dificultats de visió utilitzen la captura de les pàgines per a 
procedir posteriorment a llegir-les. 
 
Per solucionar-ho, només cal utilitzar unitats relatives en propietats CSS d’estil.  
 
Línies de codi amb incidència: 42,18,21 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.5 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per a organitzar la informació i tipografia dels documents es poden dividir en capítols, 
els capítols en seccions, les seccions en temes, etc. 
És a dir, funciona com una estructura jeràrquica d’apartats i subapaprtats. En la web 
que ens trobem analitzant, podem comprovar que s’utilitzen etiquetes d’encapçalament 
d’apartats per –ens imaginem- aprofitar el tamany de lletra per a fer un títol. Aquesta 
manera d’aplicació, pot portar a engany i confusió donat a que en molts casos es 
segueixen rigorosament aquestes etiquetes per poder orientar-se pels diferents tipus 
de blocs de text depenent de la seua jerarquia.  
 
Per poder solucionar-ho, és evident que en aquest cas cal fer ús de les fulles d’estils 
predefinides per a donar-li la forma desitjada al text en qüestió.  
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Línies de codi amb incidència: 169,291,305 

Directriu 3, punt de verificació 3.7 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Amb motiu de què en blocs de text els diferents navegadors - tenint en compte la 
varietat dels tipus d’idiomes- no tinguen la necessitat d’insertar elements com les 
comilles amb signes ASCII i facilitar la navegació, cal utilizar els elements <Q> y 
<BLOCKQUOTE> de HTML. 

Per solucionar-ho només caldria utilizar per a les cites i blocs de text els elements <Q> 
y <BLOCKQUOTE> de HTML. 

Línies de codi amb incidència: 206 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.2 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Caldrà utilitzar contingut HTML per als marcs, amb motiu de poder informar del seu 
canvi quan varie el seu contingut. 
 
A més a més d’utilitzar HTML en els marcs, caldrà indicar els nous vincles i informació 
corresponent als continguts canviats en l’activació de nous marcs o qualsevol tipus de 
contingut dinàmic.  
 
Línies de codi amb incidència: 225,23,24,123,129,167,332,334 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.3 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Quan s’utilitzen scripts com en aquest cas, cal previndre algun tipus d’alternativa per a 
què en cas de no funcionar, puga mantenir-se amb garanties la mateixa funcionalitat i 
informació que amb l’Script. 
 
Per poder solucionar-ho mínimament, caldria especificar l’etiqueta NOSCRIPT amb un 
text alternatiu a la funció d’aquest. 
 
Codi original(entre altres): 
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> 
</script> 
<noscript>El teu navegador no suporta Javascript!!</noscript> 
 
Línies de codi amb incidència:123, 129, 332, 334 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Els documents deuen poder llegir-se sense les CSS, és a dir el contingut d’una pàgina 
HTML deu poder llegir-se sense les fulles d’estil. 
 
Per poder solucionar aquest error, només caldria construir amb correcció estructural 
les pàgines sense utilitzar fulles d’estil i no preocupar-se només del disseny estètic de 
la pàgina. 
 
Línies de codi amb incidència: 18,21,42,70 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En scripts i applets, cal que ens assegurem de què l’execució dels accionadors 
d’events siguen independents del tipus de dispositiu. En aquest cas, cal poporcionar 
mecanismes d’entrada redundants (per al ratolí i el teclat). 
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Per solucionar-ho, només caldria en el cas d’aquesta pàgina, 
incloure el mecanisme 
...onkeypres 
Línies de codi amb incidència: 23,24,123,129,167,332,334,91 
 
Directriu 8, punt de verificació 8.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Molts dels elements scripts que trobem a la pàgina són importants a l’hora de poder 
accedir a llocs els quals no poden ser accessibles en el cas de no funcionar els scripts 
al navegador de l’usuari. 
 
La solució consistiria en crear dispositius alternatius i redundants per poder accedir a 
aquests llocs sense tenir que necessàriament utilitzar l’script o també poder utilitzar 
amb diferents dispositius. 
 
Línies de codi amb incidència: 23,24,123,129,167,332,334 
 
Directriu 9, punt de verificació 9.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Ens trobem a la pàgina amb controladors per als scripts que actuen en events tipus 
"onfocus", "onblur" , "onselect", “onmouseover,..”,aquests reconeixen accions del teclat 
i ratolí. És a dir depenen del dispositiu. 
 
Per tant es deuria utilitzar sistemes redundants o alternatius per a la mateixa acció. 
 
Línies de codi amb incidència: 91 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per evitar confondre als usuaris, cal donar avís quan l’acció d’un enllaç ens porta a 
l’obertura d’una nova finestra, així com també quan aquesta acció provoque l’aparició 
d’un “pop-up” o enfoque l’acció a un nou marc. 
 
Les accions que es poden donar són les següents: 
_blank 
La pàgina s’obri en una nova finestra. 
_self 
La pàgina s’obri al mateix marc en en la qual es troba l’enllaç 
_parent 
La pàgina s’obri en l’element FRAMESET pare de l’actual marc. 
_top 
La pàgina s’obri en la finestra original completa, cancel·lant els marcs. 
 
Per solucionar-ho, en cas de no poder-se evitar, caldrà informar en tots els enllaçs 
l’acció que portarà a cap en cas d’accionar-lo.   
 
Línies de codi amb incidència: 
181,183,219,272,292,295,308,309,310,311,312,313,315,318,323,329 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.5 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar que ens trobem amb molts enllaços junts els quals, només es 
separen per algun espai o pas de línia, és a dir caràcters no visibles i no imprimibles. 
 
En casos de navegació amb lectors de pantalla, l’incloure caràcters imprimibles per a 
separar els enllaços, provoca pauses ajudant als usuaris a distingir entre cadascún 
dels enllaços, així com visualment sempre permetrà una identificació més clarificadora.   
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Línies de codi amb incidència: 292 
 
Directriu 11, punt de verificació 11.2 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Cal evitar l’ús d’elements obsolets de les tecnologies del W3C. La utilització 
d’elements que puguen quedar des actualitzats poden portar a la no accessibilitat 
d’una pàgina. 
 
La solució consisteix en la utilització d’elements actuals com les fulles d’estil. 
 
Línies de codi amb incidència: 272,292 
 
Directriu 12, punt de verificació 12.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Cada marc deu portar el títol per tal d’identificar-lo i facilitar la navegació 
 
Per a solucionar aquest error, només caldria insertar el “title”   
<iframe class="autoHeight 
rss_frame"src="/opencms_portal2/opencms/CA/_rss/rss_info.jsp?testRSS=t
rue&amp;num_of_items=2&amp;rssurl=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fstatuses%
2Fuser_timeline%2F151011632.rss" frameborder="0" title="Títol i barra de 
navegació principal."> 
</iframe> 
 
Línies de codi amb incidència: 225 
 
Directriu 13, punt de verificació 13.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En persones amb deficiències visuals, no poden recórrer el contingut d’una pàgina 
amb fluïdesa, i a més a més fan utilitzar la tabulació per anar passant d’un a l’altre 
enllaç. Per tant, la informació que solen tenir al seu abast consisteix en el text comprés 
entre els atributs <a> </a>. En el cas d’aquesta pàgina cal clarificar l’acció o objectiu 
del enllaç més que simplement posar-li un nom. 
 
Per solucionar-ho, cal utilitzar l’atribut title per indicar les particularitats del enllaç.   
 
Línies de codi amb incidència: 206 
 
Directriu 13, punt de verificació 13.7 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar a la pàgina, que tenim un formulari de recerca, el qual només facilita 
d’idioma a fer la recerca.  
 
Per tant sempre serà convenient facilitat diferents tipus de recerca per a donar més 
opcions a diversos nivells d’habilitat i preferències.  
 
Línies de codi amb incidència: 50 
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Pàgina a analitzar: 
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/tecnologia_uoc/missio/index.html 
 
Validació d’accessibilitat WCAG 1.0 – “AAA” 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
DIRECTRIU 1                     
  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5           
DIRECTRIU 2                     
  2.1 2.2                 
DIRECTRIU 3                     
  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7       
DIRECTRIU 4                     
  4.1 4.2 4.3               
DIRECTRIU 5                     
  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6         
DIRECTRIU 6                     
  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5           
DIRECTRIU 7                     
  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5           
DIRECTRIU 8                     
  8.1                   
DIRECTRIU 9                     
  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5           
DIRECTRIU 10                     
  10.1 10.2 10.3 10.4 10.5           
DIRECTRIU 11                     
  11.1 11.2 11.3 11.4             
DIRECTRIU 12                     
  12.1 12.2 12.3 12.4             
DIRECTRIU 13                     
  13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10
DIRECTRIU 14                     
  14.1 14.2 14.3               
 
Prova d’accessibilitat en quan al color i contrast de la pàgina, en discapacitats 
amb daltonisme tenint en compte la referència als indicadors de: protonopia, 
deutanopia i tritanopia. 
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Protanopia Deutanopia Tritanopia 

 
Es pot observar després de fer la simulació, que el visitant amb qualsevol d’indicadors 
dels tres, podria visualitzar  tots els elements de la pàgina. 
 
 
 
Directriu 1, punt de verificació 1.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Totes les imatges deuen tenir un text alternatiu que indique clarament la funció que es 
compleix. 
 
Amb els atributs “alt”,”longdesc” o “title”, depenent de la funció del gràfic, es poden 
definir clarament els textos alternatius d’aquests imatges 
 
Línies de codi amb incidència: 43,96,108,118,162,244 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant etiquetes per al formatatge de l’estil del text que no es deuen utilitzar.  
 
Depenent dels elements del llenguatge HTML, cadascun té la seua utilització en el 
document, per tant en quan a la maquetació i presentació cal controlar-se mitjançant el 
llenguatge de les fulles d’estil, les CSS. 
 
Línies de codi amb incidència: 243,257,193 
 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant unitats de mesura absolutes en compte d’unitats relatives. 
De vegades, persones amb dificultats de visió utilitzen la captura de les pàgines per a 
procedir posteriorment a llegir-les. 
 
Per solucionar-ho, només cal utilitzar unitats relatives en propietats CSS d’estil.  
 
Línies de codi amb incidència: 199,18,42,21 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.5 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per a organitzar la informació i tipografia dels documents es poden dividir en capítols, 
els capítols en seccions, les seccions en temes, etc. 
És a dir, funciona com una estructura jeràrquica d’apartats i subapaprtats. En la web 
que ens trobem analitzant, podem comprovar que s’utilitzen etiquetes d’encapçalament 
d’apartats per –ens imaginem- aprofitar el tamany de lletra per a fer un títol. Aquesta 
manera d’aplicació, pot portar a engany i confusió donat a que en molts casos es 
segueixen rigorosament aquestes etiquetes per poder orientar-se pels diferents tipus 
de blocs de text depenent de la seua jerarquia.  
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Per poder solucionar-ho, és evident que en aquest cas cal fer ús de les fulles d’estils 
predefinides per a donar-li la forma desitjada al text en qüestió.  
 
Línies de codi amb incidència: 243,257 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Els documents deuen poder llegir-se sense les CSS, és a dir el contingut d’una pàgina 
HTML deu poder llegir-se sense les fulles d’estil. 
 
Per poder solucionar aquest error, només caldria construir amb correcció estructural 
les pàgines sense utilitzar fulles d’estil i no preocupar-se només del disseny estètic de 
la pàgina. 
Línies de codi amb incidència: 18,21,42,70,147 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.3 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Quan s’utilitzen scripts com en aquest cas, cal previndre algun tipus d’alternativa per a 
què en cas de no funcionar, puga mantenir-se amb garanties la mateixa funcionalitat i 
informació que amb l’Script. 
 
Per poder solucionar-ho mínimament, caldria especificar l’etiqueta NOSCRIPT amb un 
text alternatiu a la funció d’aquest. 
 
Línies de codi amb incidència: 23,24,194,123,129,284,286 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En scripts i applets, cal que ens assegurem de què l’execució dels accionadors 
d’events siguen independents del tipus de dispositiu. En aquest cas, cal poporcionar 
mecanismes d’entrada redundants (per al ratolí i el teclat). 
 
Per solucionar-ho, només caldria en el cas d’aquesta pàgina, 
incloure el mecanisme 
...onkeypres 
Línies de codi amb incidència: 23,24,194,123,129,284,286 
 
Directriu 8, punt de verificació 8.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Molts dels elements scripts que trobem a la pàgina són importants a l’hora de poder 
accedir a llocs els quals no poden ser accessibles en el cas de no funcionar els scripts 
al navegador de l’usuari. 
 
La solució consistiria en crear dispositius alternatius i redundants per poder accedir a 
aquests llocs sense tenir que necessàriament utilitzar l’script o també poder utilitzar 
amb diferents dispositius. 
 
Línies de codi amb incidència: 23,24,194,123,129,284,286 
 
Directriu 9, punt de verificació 9.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Ens trobem a la pàgina amb controladors per als scripts que actuen en events tipus 
"onfocus", "onblur" , "onselect", “onmouseover,..”,aquests reconeixen accions del teclat 
i ratolí. És a dir depenen del dispositiu. 
 
Per tant es deuria utilitzar sistemes redundants o alternatius per a la mateixa acció. 
 
Línies de codi amb incidència: 91 
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Directriu 10, punt de verificació 10.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per evitar confondre als usuaris, cal donar avís quan l’acció d’un enllaç ens porta a 
l’obertura d’una nova finestra, així com també quan aquesta acció provoque l’aparició 
d’un “pop-up” o enfoque l’acció a un nou marc. 
 
Les accions que es poden donar són les següents: 
_blank 
La pàgina s’obri en una nova finestra. 
_self 
La pàgina s’obri al mateix marc en en la qual es troba l’enllaç 
_parent 
La pàgina s’obri en l’element FRAMESET pare de l’actual marc. 
_top 
La pàgina s’obri en la finestra original completa, cancel·lant els marcs. 
 
Per solucionar-ho, en cas de no poder-se evitar, caldrà informar en tots els enllaçs 
l’acció que portarà a cap en cas d’accionar-lo.   
 
Línies de codi amb incidència: 244,242,260,265,267,268,270,275,276 
 
Directriu 11, punt de verificació 11.2 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Cal evitar l’ús d’elements obsolets de les tecnologies del W3C. La utilització 
d’elements que puguen quedar des actualitzats poden portar a la no accessibilitat 
d’una pàgina. 
 
La solució consisteix en la utilització d’elements actuals com les fulles d’estil. 
 
Línies de codi amb incidència: 193,194,244 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.5 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar que ens trobem amb molts enllaços junts els quals, només es 
separen per algun espai o pas de línia, és a dir caràcters no visibles i no imprimibles. 
 
En casos de navegació amb lectors de pantalla, l’incloure caràcters imprimibles per a 
separar els enllaços, provoca pauses ajudant als usuaris a distingir entre cadascún 
dels enllaços, així com visualment sempre permetrà una identificació més clarificadora.   
 
Línies de codi amb incidència: 257,244 
 
Directriu 13, punt de verificació 13.7 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar a la pàgina, que tenim un formulari de recerca, el qual només facilita 
d’idioma a fer la recerca.  
 
Per tant sempre serà convenient facilitat diferents tipus de recerca per a donar més 
opcions a diversos nivells d’habilitat i preferències.  
 
Línies de codi amb incidència: 50 
 
 
 
 
 
 
 

 45



Pàgina a analitzar: 
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/tecnologia_uoc/activitat/linies_activitat/in
dex.html 
Validació d’accessibilitat WCAG 1.0 – “AAA” 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
DIRECTRIU 1                     
  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5           
DIRECTRIU 2                     
  2.1 2.2                 
DIRECTRIU 3                     
  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7       
DIRECTRIU 4                     
  4.1 4.2 4.3               
DIRECTRIU 5                     
  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6         
DIRECTRIU 6                     
  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5           
DIRECTRIU 7                     
  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5           
DIRECTRIU 8                     
  8.1                   
DIRECTRIU 9                     
  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5           
DIRECTRIU 10                     
  10.1 10.2 10.3 10.4 10.5           
DIRECTRIU 11                     
  11.1 11.2 11.3 11.4             
DIRECTRIU 12                     
  12.1 12.2 12.3 12.4             
DIRECTRIU 13                     
  13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10
DIRECTRIU 14                     
  14.1 14.2 14.3               
 
 
Prova d’accessibilitat en quan al color i contrast de la pàgina, en discapacitats 
amb daltonisme tenint en compte la referència als indicadors de: protonopia, 
deutanopia i tritanopia. 
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Protanopia Deutanopia Tritanopia 

 
Es pot observar després de fer la simulació, que el visitant amb qualsevol d’indicadors 
dels tres, podria visualitzar  tots els elements de la pàgina. 
 
Directriu 1, punt de verificació 1.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Totes les imatges deuen tenir un text alternatiu que indique clarament la funció que es 
compleix. 
 
Amb els atributs “alt”,”longdesc” o “title”, depenent de la funció del gràfic, es poden 
definir clarament els textos alternatius d’aquests imatges 
 
Línies de codi amb incidència: 43,97,109,119,166,198,257 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant etiquetes per al formatatge de l’estil del text que no es deuen utilitzar.  
 
Depenent dels elements del llenguatge HTML, cadascun té la seua utilització en el 
document, per tant en quan a la maquetació i presentació cal controlar-se mitjançant el 
llenguatge de les fulles d’estil, les CSS. 
 
Línies de codi amb incidència: 256,270 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant unitats de mesura absolutes en compte d’unitats relatives. 
De vegades, persones amb dificultats de visió utilitzen la captura de les pàgines per a 
procedir posteriorment a llegir-les. 
 
Per solucionar-ho, només cal utilitzar unitats relatives en propietats CSS d’estil.  
 
Línies de codi amb incidència: 42,18,21 

Directriu 3, punt de verificació 3.7 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Amb motiu de què en blocs de text els diferents navegadors - tenint en compte la 
varietat dels tipus d’idiomes- no tinguen la necessitat d’insertar elements com les 
comilles amb signes ASCII i facilitar la navegació, cal utilizar els elements <Q> y 
<BLOCKQUOTE> de HTML. 

Per solucionar-ho només caldria utilizar per a les cites i blocs de text els elements <Q> 
y <BLOCKQUOTE> de HTML. 

Línies de codi amb incidència: 192 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
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Els documents deuen poder llegir-se sense les CSS, és a dir el contingut d’una pàgina 
HTML deu poder llegir-se sense les fulles d’estil. 
 
Per poder solucionar aquest error, només caldria construir amb correcció estructural 
les pàgines sense utilitzar fulles d’estil i no preocupar-se només del disseny estètic de 
la pàgina. 
 
Línies de codi amb incidència: 18,21,42,70,148,149,184 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.3 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Quan s’utilitzen scripts com en aquest cas, cal previndre algun tipus d’alternativa per a 
què en cas de no funcionar, puga mantenir-se amb garanties la mateixa funcionalitat i 
informació que amb l’Script. 
Per poder solucionar-ho mínimament, caldria especificar l’etiqueta NOSCRIPT amb un 
text alternatiu a la funció d’aquest. 
 
Línies de codi amb incidència: 23,24,124,130,108,297,299 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En scripts i applets, cal que ens assegurem de què l’execució dels accionadors 
d’events siguen independents del tipus de dispositiu. En aquest cas, cal poporcionar 
mecanismes d’entrada redundants (per al ratolí i el teclat). 
 
Per solucionar-ho, només caldria en el cas d’aquesta pàgina, 
incloure el mecanisme 
...onkeypres 
Línies de codi amb incidència: 23,24,124,130,289,297 
 
Directriu 8, punt de verificació 8.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Molts dels elements scripts que trobem a la pàgina són importants a l’hora de poder 
accedir a llocs els quals no poden ser accessibles en el cas de no funcionar els scripts 
al navegador de l’usuari. 
 
La solució consistiria en crear dispositius alternatius i redundants per poder accedir a 
aquests llocs sense tenir que necessàriament utilitzar l’script o també poder utilitzar 
amb diferents dispositius. 
 
Línies de codi amb incidència: 23,24,124,130,297,299 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per evitar confondre als usuaris, cal donar avís quan l’acció d’un enllaç ens porta a 
l’obertura d’una nova finestra, així com també quan aquesta acció provoque l’aparició 
d’un “pop-up” o enfoque l’acció a un nou marc. 
 
Les accions que es poden donar són les següents: 
_blank 
La pàgina s’obri en una nova finestra. 
_self 
La pàgina s’obri al mateix marc en en la qual es troba l’enllaç 
_parent 
La pàgina s’obri en l’element FRAMESET pare de l’actual marc. 
_top 
La pàgina s’obri en la finestra original completa, cancel·lant els marcs. 
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Per solucionar-ho, en cas de no poder-se evitar, caldrà informar en tots els enllaçs 
l’acció que portarà a cap en cas d’accionar-lo.   
Línies de codi amb incidència: 
257,260,273,234,275,276,277,278,280,281,283,288,289 
 
Directriu 11, punt de verificació 11.2 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Cal evitar l’ús d’elements obsolets de les tecnologies del W3C. La utilització 
d’elements que puguen quedar des actualitzats poden portar a la no accessibilitat 
d’una pàgina. 
 
La solució consisteix en la utilització d’elements actuals com les fulles d’estil. 
Línies de codi amb incidència: 197,198,201,257 
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Pàgina a analitzar: 
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/tecnologia_uoc/processos/processos_i_
equips/index.html 
Validació d’accessibilitat WCAG 1.0 – “AAA” 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
DIRECTRIU 1                     
  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5           
DIRECTRIU 2                     
  2.1 2.2                 
DIRECTRIU 3                     
  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7       
DIRECTRIU 4                     
  4.1 4.2 4.3               
DIRECTRIU 5                     
  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6         
DIRECTRIU 6                     
  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5           
DIRECTRIU 7                     
  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5           
DIRECTRIU 8                     
  8.1                   
DIRECTRIU 9                     
  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5           
DIRECTRIU 10                     
  10.1 10.2 10.3 10.4 10.5           
DIRECTRIU 11                     
  11.1 11.2 11.3 11.4             
DIRECTRIU 12                     
  12.1 12.2 12.3 12.4             
DIRECTRIU 13                     
  13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10
DIRECTRIU 14                     
  14.1 14.2 14.3               
 
Prova d’accessibilitat en quan al color i contrast de la pàgina, en discapacitats 
amb daltonisme tenint en compte la referència als indicadors de: protonopia, 
deutanopia i tritanopia. 
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Protanopia Deutanopia Tritanopia 

  
Es pot observar després de fer la simulació, que el visitant amb qualsevol d’indicadors 
dels tres, podria visualitzar  amb dificultat tots els elements de la pàgina. 
 
Directriu 1, punt de verificació 1.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Totes les imatges deuen tenir un text alternatiu que indique clarament la funció que es 
compleix. 
 
Amb els atributs “alt”,”longdesc” o “title”, depenent de la funció del gràfic, es poden 
definir clarament els textos alternatius d’aquests imatges 
 
Línies de codi amb incidència: 45,89,111,121,174,257 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant etiquetes per al formatatge de l’estil del text que no es deuen utilitzar.  
 
Depenent dels elements del llenguatge HTML, cadascun té la seua utilització en el 
document, per tant en quan a la maquetació i presentació cal controlar-se mitjançant el 
llenguatge de les fulles d’estil, les CSS. 
 
Línies de codi amb incidència: 256,270 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Els documents deuen poder llegir-se sense les CSS, és a dir el contingut d’una pàgina 
HTML deu poder llegir-se sense les fulles d’estil. 
 
Per poder solucionar aquest error, només caldria construir amb correcció estructural 
les pàgines sense utilitzar fulles d’estil i no preocupar-se només del disseny estètic de 
la pàgina. 
 
Línies de codi amb incidència: 20,23,44,72,150,151 
 
Directriu 6, punt de verificació 6.3 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Quan s’utilitzen scripts com en aquest cas, cal previndre algun tipus d’alternativa per a 
què en cas de no funcionar, puga mantenir-se amb garanties la mateixa funcionalitat i 
informació que amb l’Script. 
 
Per poder solucionar-ho mínimament, caldria especificar l’etiqueta NOSCRIPT amb un 
text alternatiu a la funció d’aquest. 
 
Línies de codi amb incidència: 25,26,126,132,297,299,110 
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Directriu 6, punt de verificació 6.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En scripts i applets, cal que ens assegurem de què l’execució dels accionadors 
d’events siguen independents del tipus de dispositiu. En aquest cas, cal poporcionar 
mecanismes d’entrada redundants (per al ratolí i el teclat). 
 
Per solucionar-ho, només caldria en el cas d’aquesta pàgina, 
incloure el mecanisme 
...onkeypres 
Línies de codi amb incidència: 110 
 
Directriu 8, punt de verificació 8.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Molts dels elements scripts que trobem a la pàgina són importants a l’hora de poder 
accedir a llocs els quals no poden ser accessibles en el cas de no funcionar els scripts 
al navegador de l’usuari. 
La solució consistiria en crear dispositius alternatius i redundants per poder accedir a 
aquests llocs sense tenir que necessàriament utilitzar l’script o també poder utilitzar 
amb diferents dispositius. 
 
Línies de codi amb incidència: 25,26,126,132,297,299 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.5 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar que ens trobem amb molts enllaços junts els quals, només es 
separen per algun espai o pas de línia, és a dir caràcters no visibles i no imprimibles. 
 
En casos de navegació amb lectors de pantalla, l’incloure caràcters imprimibles per a 
separar els enllaços, provoca pauses ajudant als usuaris a distingir entre cadascún 
dels enllaços, així com visualment sempre permetrà una identificació més clarificadora.   
 
Línies de codi amb incidència: 257 
 
Directriu 13, punt de verificació 13.7 de PRIORITAT 3 – WGAC 1.0 “AAA” 
Podem observar a la pàgina, que tenim un formulari de recerca, el qual només facilita 
d’idioma a fer la recerca. 
 
Per tant sempre serà convenient facilitat diferents tipus de recerca per a donar més 
opcions a diversos nivells d’habilitat i preferències.  
 
Línies de codi amb incidència: 52 
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Pàgina a analitzar: 
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/tecnologia_uoc/arquitectura/index.html 
 
Validació d’accessibilitat WCAG 1.0 – “AAA” 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
DIRECTRIU 1                     
  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5           
DIRECTRIU 2                     
  2.1 2.2                 
DIRECTRIU 3                     
  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7       
DIRECTRIU 4                     
  4.1 4.2 4.3               
DIRECTRIU 5                     
  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6         
DIRECTRIU 6                     
  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5           
DIRECTRIU 7                     
  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5           
DIRECTRIU 8                     
  8.1                   
DIRECTRIU 9                     
  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5           
DIRECTRIU 10                     
  10.1 10.2 10.3 10.4 10.5           
DIRECTRIU 11                     
  11.1 11.2 11.3 11.4             
DIRECTRIU 12                     
  12.1 12.2 12.3 12.4             
DIRECTRIU 13                     
  13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10
DIRECTRIU 14                     
  14.1 14.2 14.3               
 
Prova d’accessibilitat en quan al color i contrast de la pàgina, en discapacitats 
amb daltonisme tenint en compte la referència als indicadors de: protonopia, 
deutanopia i tritanopia. 
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Protanopia Deutanopia Tritanopia 

  
Es pot observar després de fer la simulació, que el visitant amb qualsevol d’indicadors 
dels tres, podria vore tots els elements de la pàgina. 
 
Directriu 1, punt de verificació 1.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Totes les imatges deuen tenir un text alternatiu que indique clarament la funció que es 
compleix. 
 
Amb els atributs “alt”,”longdesc” o “title”, depenent de la funció del gràfic, es poden 
definir clarament els textos alternatius d’aquests imatges 
 
Línies de codi amb incidència: 177 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant etiquetes per al formatatge de l’estil del text que no es deuen utilitzar.  
 
Depenent dels elements del llenguatge HTML, cadascun té la seua utilització en el 
document, per tant en quan a la maquetació i presentació cal controlar-se mitjançant el 
llenguatge de les fulles d’estil, les CSS. 
 
Línies de codi amb incidència: 167,236,250 
 
Directriu 3, punt de verificació 3.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
S’estan utilitzant unitats de mesura absolutes en compte d’unitats relatives. 
De vegades, persones amb dificultats de visió utilitzen la captura de les pàgines per a 
procedir posteriorment a llegir-les. 
 
Per solucionar-ho, només cal utilitzar unitats relatives en propietats CSS d’estil.  
 
Línies de codi amb incidència: 18,21,42,170 
 

Directriu 3, punt de verificació 3.7 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Amb motiu de què en blocs de text els diferents navegadors - tenint en compte la 
varietat dels tipus d’idiomes- no tinguen la necessitat d’insertar elements com les 
comilles amb signes ASCII i facilitar la navegació, cal utilizar els elements <Q> y 
<BLOCKQUOTE> de HTML. 

Per solucionar-ho només caldria utilizar per a les cites i blocs de text els elements <Q> 
y <BLOCKQUOTE> de HTML. 

Línies de codi amb incidència: 171,173,174,175,180 
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Directriu 6, punt de verificació 6.4 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
En scripts i applets, cal que ens assegurem de què l’execució dels accionadors 
d’events siguen independents del tipus de dispositiu. En aquest cas, cal poporcionar 
mecanismes d’entrada redundants (per al ratolí i el teclat). 
 
Per solucionar-ho, només caldria en el cas d’aquesta pàgina, 
incloure el mecanisme 
...onkeypres 
Línies de codi amb incidència: 23,24,123,129,168,277,274,91 
 
Directriu 8, punt de verificació 8.1 de PRIORITAT 1 – WGAC 1.0 “A” 
Molts dels elements scripts que trobem a la pàgina són importants a l’hora de poder 
accedir a llocs els quals no poden ser accessibles en el cas de no funcionar els scripts 
al navegador de l’usuari. 
 
La solució consistiria en crear dispositius alternatius i redundants per poder accedir a 
aquests llocs sense tenir que necessàriament utilitzar l’script o també poder utilitzar 
amb diferents dispositius. 
 
Línies de codi amb incidència: 23,24,123,129,161,277,279 
 
Directriu 9, punt de verificació 9.3 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Ens trobem a la pàgina amb controladors per als scripts que actuen en events tipus 
"onfocus", "onblur" , "onselect", “onmouseover,..”,aquests reconeixen accions del teclat 
i ratolí. És a dir depenen del dispositiu. 
 
Per tant es deuria utilitzar sistemes redundants o alternatius per a la mateixa acció. 
 
Línies de codi amb incidència: 91 
 
Directriu 10, punt de verificació 10.1 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Per evitar confondre als usuaris, cal donar avís quan l’acció d’un enllaç ens porta a 
l’obertura d’una nova finestra, així com també quan aquesta acció provoque l’aparició 
d’un “pop-up” o enfoque l’acció a un nou marc. 
 
Les accions que es poden donar són les següents: 
_blank 
La pàgina s’obri en una nova finestra. 
_self 
La pàgina s’obri al mateix marc en en la qual es troba l’enllaç 
_parent 
La pàgina s’obri en l’element FRAMESET pare de l’actual marc. 
_top 
La pàgina s’obri en la finestra original completa, cancel·lant els marcs. 
 
Per solucionar-ho, en cas de no poder-se evitar, caldrà informar en tots els enllaçs 
l’acció que portarà a cap en cas d’accionar-lo.   
 
Línies de codi amb incidència: 237,240,253,254-258,260,261,263,268,269 
 
Directriu 11, punt de verificació 11.2 de PRIORITAT 2 – WGAC 1.0 “AA” 
Cal evitar l’ús d’elements obsolets de les tecnologies del W3C. La utilització 
d’elements que puguen quedar des actualitzats poden portar a la no accessibilitat 
d’una pàgina. 
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La solució consisteix en la utilització d’elements actuals com les fulles d’estil. 
 
Línies de codi amb incidència: 177,182,237 
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Conclusions de la revisió d’accessibilitat de les 10 pàgines exposades amb les 
pautes segons la norma WCGA 1.0 
 
 
Resulta una feina laboriosa i detallista el fet de comprovar manual i exhaustivament el 
compliment o nivell d’accessibilitat d’una pàgina o lloc web. 
 
Després d’analitzar les primeres 10 pàgines segons la norma amb WCGA 1.0 
especificades al pla de treball, he pogut comprovar que és de vital importància tenir 
clar quines són i que estipulen les primeres premisses les quals faran que passem un 
primer filtre de localització de possibles incompliments d’accessibilitat. Aquestes 
primeres premisses - en el que correspon a les WCGA 1.0 -, són els punts de 
verificació de les directrius. Utilitzant els 14 punts que marquen el primer filtre de 
concreció per a l’anàlisi, he pogut cercar per apartats o objectius generals les 
mancances de les pàgines. 
En un principi, he trobat força difícil el localitzar cadascun dels possibles errors o 
incompliments, ja que com ja he esmentat abans, cal tenir molt presents quines són 
les característiques que en un moment donat ens poden portar a que la pàgina en 
qüestió no siga accessible.  
 
En caràcter general, amb l’aplicació i repàs de cadascuna de les pautes, he trobat 
textos que fan referència a possibles o hipotètiques tècniques de futur que tal vegada 
solucionaran o no un problema puntual, és a dir, moltes pautes que ens porta 
clarament a destacar lo desfasades que s’han quedat aquestes. De tota manera 
podem comprovar que aquestes van ser publicades a l’any 1999, el qual justifica 
aquesta incertesa en quan a possibles tècniques futures. 
 
També he trobat que en alguns casos resulten ambigües o difícils d’interpretar 
clarament, qüestió la qual afegeix si cap més entrebancs per a poder aplicar els criteris 
marcats per les pautes.  
 
De tota manera i tenint en compte la meua poca experiència en quan a anàlisi i 
aplicació de les normes d’accessibilitat, he aplegat a la conclusió que resulta 
substancialment més senzill fer una pàgina accessible de l’inici de la seua creació, que 
analitzar i modificar una web no accessible amb la norma WCGA 1.0.  
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Anàlisi i verificació de les 10 pàgines proposades, amb la norma WCAG 2.0 
http://www.lalcudia.com/index08.htm  
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
Perceptible   Operable  Comprensible 
                   
  1.1      2.1     3.1   
    1.1.1      2.1.1     3.1.1 
  1.2        2.1.2     3.1.2 
    1.2.1      2.1.3     3.1.3 
    1.2.2    2.2       3.1.4 
    1.2.3      2.2.1     3.1.5 
    1.2.4      2.2.2     3.1.6 
    1.2.5      2.2.3   3.2   
    1.2.6      2.2.4     3.2.1 
    1.2.7      2.2.5     3.2.2 
    1.2.8    2.3       3.2.3 
    1.2.9      2.3.1     3.2.4 
  1.3        2.3.2     3.2.5 
    1.3.1    2.4     3.3   
    1.3.2      2.4.1     3.3.1 
    1.3.3      2.4.2     3.3.2 
  1.4        2.4.3     3.3.3 
    1.4.1      2.4.4     3.3.4 
    1.4.2      2.4.5     3.3.5 
    1.4.3      2.4.6     3.3.6 
    1.4.4      2.4.7       
    1.4.5      2.4.8     
    1.4.6      2.4.9  Robust 
    1.4.7      2.4.10   4.1   
    1.4.8            4.1.1 
    1.4.9            4.1.2 
                    
 
 

Protanopia Deutanopia Tritanopia 
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En quan a problemes en la deficiència de percepció de colors podem observar que tots 
els continguts d’aquesta pàgina es podrien vore perfectament en les tres tipus de 
deficiències indicades –Protanopia, Deutanopia i Tritanopia-. 
 
Pauta 1.1 criteri de compliment 1.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: per al contingut no textual que encercla 
medis amb desenvolupament temporal es deu proporcionar una alternativa textual que 
descriga l’element i li proporcione un títol per a què els usuaris sàpiguen que és eixe 
element i puguen decidir que fer en el moment de trobar-lo en una pàgina. 
En el cas concret i comú a totes les pàgines de lalcudia.com, ens trobem amb 7 
elements flash “embed” el quals no tenen una alternativa textual als elements, per tant 
en cas de navegadors o sistemes amb impossibilitat d’accedir als elements flash, 
impediria l’operativitat quasi total de la web, ja que aquests elements són en gran part, 
menús de navegació. 
 
Solucionaríem aquesta pauta donant alternatives de text llançades a partir d’un 
“noembed” 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 1.3 criteri de compliment 1.3.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
En quan a les relacions i informació en el cas d’un canvi de format de presentació, 
deuran mantenir les seues característiques implícites en el format visual i auditiu. 
 
Per donar-li solució, deurem considerar i crear certes regles i indicacions per a que un 
programa puga interpretar la màxima informació del contingut de les pàgines. 
 
Línies de codi amb incidència: 5, 21,22 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.3 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En el cas dels textos i fons, cal establir també el color del fons amb motiu de poder 
cuidar el contrast correcte de visualització, és a dir, garantir la correcta visualització en 
aplicacions que agafaran ambdós valors en la representació. 
 
La forma correcta seria evidentment estipular color tant en el text o font, com en els 
fons. Evidentment hi haurà que tenir-ho clar tant en textos plans com en les plantilles 
CSS. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.4 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
La directiva de compliment diu clarament que el text es deurà poder augmentar 
mitjançant zoom per part de l’usuari, podent fins i tot augmentar la visualització fina 
almenys un 200%, essent responsabilitat aquesta possibilitat del creador de les 
pàgines. 
 
En tot cas deguem utilitzar les mesures de fonts amb unitats relatives i no absolutes. 
 
Línies de codi amb incidència: 
58,61,62,63,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,89,94,97,105,106,115,121,122
,125,153,154,159,167,179,... 
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Pauta 2.1 criteri de compliment 2.1.2 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: sense obstacles amb el teclat. Si és 
possible canviar el focus a un component de la pàgina utilitzant una interfície de teclat, 
aleshores el focus es pot llevar d’aquest component utilitzant simplement el teclat i si 
és precís l’ utilització d’algun medi més que les tecles de direcció o de tabulació, 
s’informarà a l’usuari el mètode apropiat per poder canviar el focus. 
 
En el cas concret de la web de lalcudia.com, s’utilitzen 7 elements “flash”, els quals no 
deuen rebre el focus i quedar-se estancat sense donar possibilitat de seguir enfocant 
la resta d’elements. 
 
Per solucionar-ho, deurem assegurar-nos de què els usuaris no queden estancats en 
un component que només es podrà sortir amb dispositius apuntadors. 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 2.4 criteri de compliment 2.4.5 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
La directriu ens marca clarament que l’usuari deurà poder trobar amb facilitat el 
contingut i el lloc on es trobe en la web. 
 
Per solucionar-ho, en el cas de la nostra web trobem que un mateix menú es repeteix 
en totes les pàgines, facilitant la navegació entre aquestes, però si hi ha casos en els 
que un mapa web seria molt útil per poder localitzar-se en el lloc concret on es trobe 
l’usuari. 
 
Pauta 2.4 criteri de compliment 2.4.10 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 3 – 
WGAC 2.0 “AAA” 
En el cas de la organització de les diferents parts i seccions en una pàgina web, 
moltes vegades ens trobem que visualment queden totalment identificats, és a dir, 
podem trobar-nos amb quadres que identifiquen seccions o línies que separen els 
diferents articles, i fins i tot colors per a identificar apartats de qualsevol tipus, però açò 
no és suficient en els casos on són lectors els que deuen interpretar aquests tipus 
d’indicacions. 
 
Caldria, per tant, utilitzar encapçalaments de secció per a identificar els continguts. 
 
Línies de codi amb incidència: 
62,71,90,121,170,206,292,297,307,311,478,602,663,766,838 
 
Pauta 3.1 criteri de compliment 3.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
 
Aquest criteri fa referència al compliment de què les web proporcionen informació i 
identificació de l’idioma del contingut de la plana. Les aplicacions utilitzades pels 
usuaris necessiten poder identificar l’idioma per poder representar correctament el 
contingurt de les pàgines. 
 
La forma correcta, seria afegint la informació de l’ idioma mitjançant “lang” al codi. 
 
 
 
 
 

 60



 
http://www.lalcudia.com/regidories08.htm  
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
Perceptible   Operable  Comprensible 
                   
  1.1      2.1     3.1   
    1.1.1      2.1.1     3.1.1 
  1.2        2.1.2     3.1.2 
    1.2.1      2.1.3     3.1.3 
    1.2.2    2.2       3.1.4 
    1.2.3      2.2.1     3.1.5 
    1.2.4      2.2.2     3.1.6 
    1.2.5      2.2.3   3.2   
    1.2.6      2.2.4     3.2.1 
    1.2.7      2.2.5     3.2.2 
    1.2.8    2.3       3.2.3 
    1.2.9      2.3.1     3.2.4 
  1.3        2.3.2     3.2.5 
    1.3.1    2.4     3.3   
    1.3.2      2.4.1     3.3.1 
    1.3.3      2.4.2     3.3.2 
  1.4        2.4.3     3.3.3 
    1.4.1      2.4.4     3.3.4 
    1.4.2      2.4.5     3.3.5 
    1.4.3      2.4.6     3.3.6 
    1.4.4      2.4.7       
    1.4.5      2.4.8     
    1.4.6      2.4.9  Robust 
    1.4.7      2.4.10   4.1   
    1.4.8            4.1.1 
    1.4.9            4.1.2 
                    
 

Protanopia Deutanopia Tritanopia 
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En quan a problemes en la deficiència de percepció de colors podem observar que tots 
els continguts d’aquesta pàgina es podrien vore perfectament en les tres tipus de 
deficiències indicades –Protanopia, Deutanopia i Tritanopia-. 
 
Pauta 1.1 criteri de compliment 1.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: per al contingut no textual que encercla 
medis amb desenvolupament temporal es deu proporcionar una alternativa textual que 
descriga l’element i li proporcione un títol per a què els usuaris sàpiguen que és eixe 
element i puguen decidir que fer en el moment de trobar-lo en una pàgina. 
En el cas concret i comú a totes les pàgines de lalcudia.com, ens trobem amb 7 
elements flash “embed” el quals no tenen una alternativa textual als elements, per tant 
en cas de navegadors o sistemes amb impossibilitat d’accedir als elements flash, 
impediria l’operativitat quasi total de la web, ja que aquests elements són en gran part, 
menús de navegació. 
 
També fent referència al check corresponent a les imatges i la seua descripció “alt” 
trobem a aquesta pàgina que 34 elements no porten informació al paràmetre “alt” 
 
Solucionaríem aquesta pauta donant alternatives de text llançades a partir d’un 
“noembed”, així com també en el cas de les imatges, donant informació de la 
descripció de cadascuna de les imatges mitjançant el paràmetre “alt” 
 
Pauta 1.2 criteri de compliment 1.2.8 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 3 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En els casos de pàgines en les que apareguen objectes de vídeo o seqüències de 
frames, deurà oferir-se una transcripció descriptiva per a tots els medis pregravats. En 
el cas de la nostra pàgina tenim les pel·lícules amb flash, que a més a més són part 
funcional important en quan a la navegació de la web. 
 
 
Pauta 1.3 criteri de compliment 1.3.1 de Principi 1 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
Els lectors de pantalla de l’actualitat treballen amb un codi subjacent, és a dir, llegeixen 
la totalitat de la cel·la d’una taula abans de passar a la següent, però és possible que a 
l’usar taules de disseny es generen problemes amb l’ordre de lectura normal del 
contengut. Amb el nostre cas tenim taules niades –unes dins les altres- les quals 
dificultarien substancialment el correcte accés a la informació mitjançant lectors de 
pantalla. 
 
Línies de codi amb incidència: 31, 49  
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.3 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En el cas dels textos i fons, cal establir també el color del fons amb motiu de poder 
cuidar el contrast correcte de visualització, és a dir, garantir la correcta visualització en 
aplicacions que agafaran ambdós valors en la representació. 
 
La forma correcta seria evidentment estipular color tant en el text o font, com en els 
fons. Evidentment hi haurà que tenir-ho clar tant en textos plans com en les plantilles 
CSS. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.4 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
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Resulta força important el que no apareguen barres de desplaçament horitzontals en el 
moment de presentar el contingut, essent objectiu l’ús de tècniques de disseny per 
poder solucionar-ho. Mitjançant l’ús de dissenys amb adaptació a l’espai canviant 
dinàmicament les mesures de les fonts, etc. farà fluïdes les consultes als continguts i 
amb representació de manera correcta. 
 
Pauta 2.1 criteri de compliment 2.1.2 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: sense obstacles amb el teclat. Si és 
possible canviar el focus a un component de la pàgina utilitzant una interfície de teclat, 
aleshores el focus es pot llevar d’aquest component utilitzant simplement el teclat i si 
és precís l’ utilització d’algun medi més que les tecles de direcció o de tabulació, 
s’informarà a l’usuari el mètode apropiat per poder canviar el focus. 
 
En el cas concret de la web de lalcudia.com, s’utilitzen 7 elements “flash”, els quals no 
deuen rebre el focus i quedar-se estancat sense donar possibilitat de seguir enfocant 
la resta d’elements. 
 
Pauta 2.4 criteri de compliment 2.4.5 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
La directriu ens marca clarament que l’usuari deurà poder trobar amb facilitat el 
contingut i el lloc on es trobe en la web. 
 
Per solucionar-ho, en el cas de la nostra web trobem que un mateix menú es repeteix 
en totes les pàgines, facilitant la navegació entre aquestes, però si hi ha casos en els 
que un mapa web seria molt útil per poder localitzar-se en el lloc concret on es trobe 
l’usuari. 
 
Pauta 3.1 criteri de compliment 3.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
 
Aquest criteri fa referència al compliment de què les web proporcionen informació i 
identificació de l’idioma del contingut de la plana. Les aplicacions utilitzades pels 
usuaris necessiten poder identificar l’idioma per poder representar correctament el 
contingurt de les pàgines. 
 
La forma correcta, seria afegint la informació de l’ idioma mitjançant “lang” al codi. 
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http://www.lalcudia.com/policia08.htm  
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
Perceptible   Operable  Comprensible 
                   
  1.1      2.1     3.1   
    1.1.1      2.1.1     3.1.1 
  1.2        2.1.2     3.1.2 
    1.2.1      2.1.3     3.1.3 
    1.2.2    2.2       3.1.4 
    1.2.3      2.2.1     3.1.5 
    1.2.4      2.2.2     3.1.6 
    1.2.5      2.2.3   3.2   
    1.2.6      2.2.4     3.2.1 
    1.2.7      2.2.5     3.2.2 
    1.2.8    2.3       3.2.3 
    1.2.9      2.3.1     3.2.4 
  1.3        2.3.2     3.2.5 
    1.3.1    2.4     3.3   
    1.3.2      2.4.1     3.3.1 
    1.3.3      2.4.2     3.3.2 
  1.4        2.4.3     3.3.3 
    1.4.1      2.4.4     3.3.4 
    1.4.2      2.4.5     3.3.5 
    1.4.3      2.4.6     3.3.6 
    1.4.4      2.4.7       
    1.4.5      2.4.8     
    1.4.6      2.4.9  Robust 
    1.4.7      2.4.10   4.1   
    1.4.8            4.1.1 
    1.4.9            4.1.2 
                    

 

 
Protanopia Deutanopia Tritanopia 
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En quan a problemes en la deficiència de percepció de colors podem observar que tots 
els continguts d’aquesta pàgina es podrien vore perfectament en les tres tipus de 
deficiències indicades –Protanopia, Deutanopia i Tritanopia-. 
 
Pauta 1.1 criteri de compliment 1.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: per al contingut no textual que encercla 
medis amb desenvolupament temporal es deu proporcionar una alternativa textual que 
descriga l’element i li proporcione un títol per a què els usuaris sàpiguen que és eixe 
element i puguen decidir que fer en el moment de trobar-lo en una pàgina. 
En el cas concret i comú a totes les pàgines de lalcudia.com, ens trobem amb 7 
elements flash “embed” el quals no tenen una alternativa textual als elements, per tant 
en cas de navegadors o sistemes amb impossibilitat d’accedir als elements flash, 
impediria l’operativitat quasi total de la web, ja que aquests elements són en gran part, 
menús de navegació. 
 
Solucionaríem aquesta pauta donant alternatives de text llançades a partir d’un 
“noembed” 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 1.2 criteri de compliment 1.2.8 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 3 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En els casos de pàgines en les que apareguen objectes de vídeo o seqüències de 
frames, deurà oferir-se una transcripció descriptiva per a tots els medis pregravats. En 
el cas de la nostra pàgina tenim les pel·lícules amb flash, que a més a més són part 
funcional important en quan a la navegació de la web. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.3 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En el cas dels textos i fons, cal establir també el color del fons amb motiu de poder 
cuidar el contrast correcte de visualització, és a dir, garantir la correcta visualització en 
aplicacions que agafaran ambdós valors en la representació. 
 
La forma correcta seria evidentment estipular color tant en el text o font, com en els 
fons. Evidentment hi haurà que tenir-ho clar tant en textos plans com en les plantilles 
CSS. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.4 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
Resulta força important el que no apareguen barres de desplaçament horitzontals en el 
moment de presentar el contingut, essent objectiu l’ús de tècniques de disseny per 
poder solucionar-ho. Mitjançant l’ús de dissenys amb adaptació a l’espai canviant 
dinàmicament les mesures de les fonts, etc. farà fluïdes les consultes als continguts i 
amb representació de manera correcta. 
 
Pauta 2.1 criteri de compliment 2.1.2 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: sense obstacles amb el teclat. Si és 
possible canviar el focus a un component de la pàgina utilitzant una interfície de teclat, 
aleshores el focus es pot llevar d’aquest component utilitzant simplement el teclat i si 
és precís l’ utilització d’algun medi més que les tecles de direcció o de tabulació, 
s’informarà a l’usuari el mètode apropiat per poder canviar el focus. 
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En el cas concret de la web de lalcudia.com, s’utilitzen 7 elements “flash”, els quals no 
deuen rebre el focus i quedar-se estancat sense donar possibilitat de seguir enfocant 
la resta d’elements. 
 
Per solucionar-ho, deurem assegurar-nos de què els usuaris no queden estancats en 
un component que només es podrà sortir amb dispositius apuntadors. 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 2.4 criteri de compliment 2.4.5 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
La directriu ens marca clarament que l’usuari deurà poder trobar amb facilitat el 
contingut i el lloc on es trobe en la web. 
 
Per solucionar-ho, en el cas de la nostra web trobem que un mateix menú es repeteix 
en totes les pàgines, facilitant la navegació entre aquestes, però si hi ha casos en els 
que un mapa web seria molt útil per poder localitzar-se en el lloc concret on es trobe 
l’usuari. 
 
 
Pauta 3.1 criteri de compliment 3.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
 
Aquest criteri fa referència al compliment de què les web proporcionen informació i 
identificació de l’ idioma del contingut de la plana. Les aplicacions utilitzades pels 
usuaris necessiten poder identificar l’ idioma per poder representar correctament el 
contingut de les pàgines. 
 
La forma correcta, seria afegint la informació de l’ idioma mitjançant “lang” al codi. 
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http://www.lalcudia.com/perfilcontractant08.htm  
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
Perceptible   Operable  Comprensible 
                   
  1.1      2.1     3.1   
    1.1.1      2.1.1     3.1.1 
  1.2        2.1.2     3.1.2 
    1.2.1      2.1.3     3.1.3 
    1.2.2    2.2       3.1.4 
    1.2.3      2.2.1     3.1.5 
    1.2.4      2.2.2     3.1.6 
    1.2.5      2.2.3   3.2   
    1.2.6      2.2.4     3.2.1 
    1.2.7      2.2.5     3.2.2 
    1.2.8    2.3       3.2.3 
    1.2.9      2.3.1     3.2.4 
  1.3        2.3.2     3.2.5 
    1.3.1    2.4     3.3   
    1.3.2      2.4.1     3.3.1 
    1.3.3      2.4.2     3.3.2 
  1.4        2.4.3     3.3.3 
    1.4.1      2.4.4     3.3.4 
    1.4.2      2.4.5     3.3.5 
    1.4.3      2.4.6     3.3.6 
    1.4.4      2.4.7       
    1.4.5      2.4.8     
    1.4.6      2.4.9  Robust 
    1.4.7      2.4.10   4.1   
    1.4.8            4.1.1 
    1.4.9            4.1.2 
                    
 

Protanopia Deutanopia Tritanopia 

 
 
En quan a problemes en la deficiència de percepció de colors podem observar que tots 
els continguts d’aquesta pàgina es podrien vore perfectament en les tres tipus de 
deficiències indicades –Protanopia, Deutanopia i Tritanopia-. 

 67



 
Pauta 1.1 criteri de compliment 1.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: per al contingut no textual que encercla 
medis amb desenvolupament temporal es deu proporcionar una alternativa textual que 
descriga l’element i li proporcione un títol per a què els usuaris sàpiguen que és eixe 
element i puguen decidir que fer en el moment de trobar-lo en una pàgina. 
En el cas concret i comú a totes les pàgines de lalcudia.com, ens trobem amb 7 
elements flash “embed” el quals no tenen una alternativa textual als elements, per tant 
en cas de navegadors o sistemes amb impossibilitat d’accedir als elements flash, 
impediria l’operativitat quasi total de la web, ja que aquests elements són en gran part, 
menús de navegació. 
 
Solucionaríem aquesta pauta donant alternatives de text llançades a partir d’un 
“noembed” 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 1.2 criteri de compliment 1.2.8 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 3 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En els casos de pàgines en les que apareguen objectes de vídeo o seqüències de 
frames, deurà oferir-se una transcripció descriptiva per a tots els medis pregravats. En 
el cas de la nostra pàgina tenim les pel·lícules amb flash, que a més a més són part 
funcional important en quan a la navegació de la web. 
 
Pauta 1.3 criteri de compliment 1.3.2 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
Aquesta pauta ens diu: quan la seqüència en la qual es presenta el contingut afecta el 
seu significat, la seqüència de lectura correcta pot ser determinada per un programa. 
En el cas d’aquesta pàgina ens trobem que hi ha varies taules niades les quals 
dificultarien la correcta lectura del contingut quan s’utilitzaren lectors automàtics o 
programes. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.3 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En el cas dels textos i fons, cal establir també el color del fons amb motiu de poder 
cuidar el contrast correcte de visualització, és a dir, garantir la correcta visualització en 
aplicacions que agafaran ambdós valors en la representació. 
 
La forma correcta seria evidentment estipular color tant en el text o font, com en els 
fons. Evidentment hi haurà que tenir-ho clar tant en textos plans com en les plantilles 
CSS. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.4 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
Resulta força important el que no apareguen barres de desplaçament horitzontals en el 
moment de presentar el contingut, essent objectiu l’ús de tècniques de disseny per 
poder solucionar-ho. Mitjançant l’ús de dissenys amb adaptació a l’espai canviant 
dinàmicament les mesures de les fonts, etc. farà fluïdes les consultes als continguts i 
amb representació de manera correcta. 
 
Pauta 2.1 criteri de compliment 2.1.2 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: sense obstacles amb el teclat. Si és 
possible canviar el focus a un component de la pàgina utilitzant una interfície de teclat, 
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aleshores el focus es pot llevar d’aquest component utilitzant simplement el teclat i si 
és precís l’ utilització d’algun medi més que les tecles de direcció o de tabulació, 
s’informarà a l’usuari el mètode apropiat per poder canviar el focus. 
 
En el cas concret de la web de lalcudia.com, s’utilitzen 7 elements “flash”, els quals no 
deuen rebre el focus i quedar-se estancat sense donar possibilitat de seguir enfocant 
la resta d’elements. 
 
Per solucionar-ho, deurem assegurar-nos de què els usuaris no queden estancats en 
un component que només es podrà sortir amb dispositius apuntadors. 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
 
 
Pauta 3.1 criteri de compliment 3.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
 
Aquest criteri fa referència al compliment de què les web proporcionen informació i 
identificació de l’idioma del contingut de la plana. Les aplicacions utilitzades pels 
usuaris necessiten poder identificar l’idioma per poder representar correctament el 
contingurt de les pàgines. 
 
La forma correcta, seria afegint la informació de l’ idioma mitjançant “lang” al codi. 
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http://www.lalcudia.com/contacta08.htm  
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
Perceptible   Operable  Comprensible 
                   
  1.1      2.1     3.1   
    1.1.1      2.1.1     3.1.1 
  1.2        2.1.2     3.1.2 
    1.2.1      2.1.3     3.1.3 
    1.2.2    2.2       3.1.4 
    1.2.3      2.2.1     3.1.5 
    1.2.4      2.2.2     3.1.6 
    1.2.5      2.2.3   3.2   
    1.2.6      2.2.4     3.2.1 
    1.2.7      2.2.5     3.2.2 
    1.2.8    2.3       3.2.3 
    1.2.9      2.3.1     3.2.4 
  1.3        2.3.2     3.2.5 
    1.3.1    2.4     3.3   
    1.3.2      2.4.1     3.3.1 
    1.3.3      2.4.2     3.3.2 
  1.4        2.4.3     3.3.3 
    1.4.1      2.4.4     3.3.4 
    1.4.2      2.4.5     3.3.5 
    1.4.3      2.4.6     3.3.6 
    1.4.4      2.4.7       
    1.4.5      2.4.8     
    1.4.6      2.4.9  Robust 
    1.4.7      2.4.10   4.1   
    1.4.8            4.1.1 
    1.4.9            4.1.2 
                    
 

Protanopia Deutanopia Tritanopia 
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En quan a problemes en la deficiència de percepció de colors podem observar que tots 
els continguts d’aquesta pàgina es podrien vore perfectament en les tres tipus de 
deficiències indicades –Protanopia, Deutanopia i Tritanopia-. 
 
Pauta 1.1 criteri de compliment 1.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: per al contingut no textual que encercla 
medis amb desenvolupament temporal es deu proporcionar una alternativa textual que 
descriga l’element i li proporcione un títol per a què els usuaris sàpiguen que és eixe 
element i puguen decidir que fer en el moment de trobar-lo en una pàgina. 
En el cas concret i comú a totes les pàgines de lalcudia.com, ens trobem amb 7 
elements flash “embed” el quals no tenen una alternativa textual als elements, per tant 
en cas de navegadors o sistemes amb impossibilitat d’accedir als elements flash, 
impediria l’operativitat quasi total de la web, ja que aquests elements són en gran part, 
menús de navegació. 
 
Solucionaríem aquesta pauta donant alternatives de text llançades a partir d’un 
“noembed” 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 1.2 criteri de compliment 1.2.8 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 3 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En els casos de pàgines en les que apareguen objectes de vídeo o seqüències de 
frames, deurà oferir-se una transcripció descriptiva per a tots els medis pregravats. En 
el cas de la nostra pàgina tenim les pel·lícules amb flash, que a més a més són part 
funcional important en quan a la navegació de la web. 
 
Pauta 1.3 criteri de compliment 1.3.2 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
Aquesta pauta ens diu: quan la seqüència en la qual es presenta el contingut afecta el 
seu significat, la seqüència de lectura correcta pot ser determinada per un programa. 
En el cas d’aquesta pàgina ens trobem que hi ha varies taules niades les quals 
dificultarien la correcta lectura del contingut quan s’utilitzaren lectors automàtics o 
programes. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.3 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En el cas dels textos i fons, cal establir també el color del fons amb motiu de poder 
cuidar el contrast correcte de visualització, és a dir, garantir la correcta visualització en 
aplicacions que agafaran ambdós valors en la representació. 
 
La forma correcta seria evidentment estipular color tant en el text o font, com en els 
fons. Evidentment hi haurà que tenir-ho clar tant en textos plans com en les plantilles 
CSS. 
 
 
Pauta 2.1 criteri de compliment 2.1.2 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: sense obstacles amb el teclat. Si és 
possible canviar el focus a un component de la pàgina utilitzant una interfície de teclat, 
aleshores el focus es pot llevar d’aquest component utilitzant simplement el teclat i si 
és precís l’ utilització d’algun medi més que les tecles de direcció o de tabulació, 
s’informarà a l’usuari el mètode apropiat per poder canviar el focus. 
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En el cas concret de la web de lalcudia.com, s’utilitzen 7 elements “flash”, els quals no 
deuen rebre el focus i quedar-se estancat sense donar possibilitat de seguir enfocant 
la resta d’elements. 
 
Per solucionar-ho, deurem assegurar-nos de què els usuaris no queden estancats en 
un component que només es podrà sortir amb dispositius apuntadors. 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 2.4 criteri de compliment 2.4.1 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
Aquesta tècnica fa referència a grups nombrosos d’enllaços que poden aparèixer en 
una pàgina. 
 
Aquest grups deuen estar agrupats en conjunts lògics (per exemple una barra de 
navegació o en el menú principals de navegació de la web) d’aquesta manera les 
persones que utilitzen lectors automàtics s’evitaran tenir que passar per tots ells, 
passant directament als grups que realment desitgen. 
 
Línies de codi amb incidència: 145-177 
 
 
Pauta 3.1 criteri de compliment 3.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
 
Aquest criteri fa referència al compliment de què les web proporcionen informació i 
identificació de l’idioma del contingut de la plana. Les aplicacions utilitzades pels 
usuaris necessiten poder identificar l’idioma per poder representar correctament el 
contingurt de les pàgines. 
 
La forma correcta, seria afegint la informació de l’ idioma mitjançant “lang” al codi. 
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http://www.lalcudia.com/cercador08.htm  
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
Perceptible   Operable  Comprensible 
                   
  1.1      2.1     3.1   
    1.1.1      2.1.1     3.1.1 
  1.2        2.1.2     3.1.2 
    1.2.1      2.1.3     3.1.3 
    1.2.2    2.2       3.1.4 
    1.2.3      2.2.1     3.1.5 
    1.2.4      2.2.2     3.1.6 
    1.2.5      2.2.3   3.2   
    1.2.6      2.2.4     3.2.1 
    1.2.7      2.2.5     3.2.2 
    1.2.8    2.3       3.2.3 
    1.2.9      2.3.1     3.2.4 
  1.3        2.3.2     3.2.5 
    1.3.1    2.4     3.3   
    1.3.2      2.4.1     3.3.1 
    1.3.3      2.4.2     3.3.2 
  1.4        2.4.3     3.3.3 
    1.4.1      2.4.4     3.3.4 
    1.4.2      2.4.5     3.3.5 
    1.4.3      2.4.6     3.3.6 
    1.4.4      2.4.7       
    1.4.5      2.4.8     
    1.4.6      2.4.9  Robust 
    1.4.7      2.4.10   4.1   
    1.4.8            4.1.1 
    1.4.9            4.1.2 
                    
 

Protanopia Deutanopia Tritanopia 

 
 
En quan a problemes en la deficiència de percepció de colors podem observar que tots 
els continguts d’aquesta pàgina es podrien vore perfectament en les tres tipus de 
deficiències indicades –Protanopia, Deutanopia i Tritanopia-. 
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Pauta 1.1 criteri de compliment 1.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: per al contingut no textual que encercla 
medis amb desenvolupament temporal es deu proporcionar una alternativa textual que 
descriga l’element i li proporcione un títol per a què els usuaris sàpiguen que és eixe 
element i puguen decidir que fer en el moment de trobar-lo en una pàgina. 
En el cas concret i comú a totes les pàgines de lalcudia.com, ens trobem amb 7 
elements flash “embed” el quals no tenen una alternativa textual als elements, per tant 
en cas de navegadors o sistemes amb impossibilitat d’accedir als elements flash, 
impediria l’operativitat quasi total de la web, ja que aquests elements són en gran part, 
menús de navegació. 
 
Solucionaríem aquesta pauta donant alternatives de text llançades a partir d’un 
“noembed” 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 1.2 criteri de compliment 1.2.8 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 3 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En els casos de pàgines en les que apareguen objectes de vídeo o seqüències de 
frames, deurà oferir-se una transcripció descriptiva per a tots els medis pregravats. En 
el cas de la nostra pàgina tenim les pel·lícules amb flash, que a més a més són part 
funcional important en quan a la navegació de la web. 
 
Pauta 1.3 criteri de compliment 1.3.2 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
Aquesta pauta ens diu: quan la seqüència en la qual es presenta el contingut afecta el 
seu significat, la seqüència de lectura correcta pot ser determinada per un programa. 
En el cas d’aquesta pàgina ens trobem que hi ha varies taules niades les quals 
dificultarien la correcta lectura del contingut quan s’utilitzaren lectors automàtics o 
programes. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.3 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En el cas dels textos i fons, cal establir també el color del fons amb motiu de poder 
cuidar el contrast correcte de visualització, és a dir, garantir la correcta visualització en 
aplicacions que agafaran ambdós valors en la representació. 
 
La forma correcta seria evidentment estipular color tant en el text o font, com en els 
fons. Evidentment hi haurà que tenir-ho clar tant en textos plans com en les plantilles 
CSS. 
 
Pauta 2.1 criteri de compliment 2.1.2 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: sense obstacles amb el teclat. Si és 
possible canviar el focus a un component de la pàgina utilitzant una interfície de teclat, 
aleshores el focus es pot llevar d’aquest component utilitzant simplement el teclat i si 
és precís l’ utilització d’algun medi més que les tecles de direcció o de tabulació, 
s’informarà a l’usuari el mètode apropiat per poder canviar el focus. 
 
En el cas concret de la web de lalcudia.com, s’utilitzen 7 elements “flash”, els quals no 
deuen rebre el focus i quedar-se estancat sense donar possibilitat de seguir enfocant 
la resta d’elements. 
 

 74



Per solucionar-ho, deurem assegurar-nos de què els usuaris no queden estancats en 
un component que només es podrà sortir amb dispositius apuntadors. 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
 
 
Pauta 3.1 criteri de compliment 3.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
 
Aquest criteri fa referència al compliment de què les web proporcionen informació i 
identificació de l’idioma del contingut de la plana. Les aplicacions utilitzades pels 
usuaris necessiten poder identificar l’idioma per poder representar correctament el 
contingurt de les pàgines. 
 
La forma correcta, seria afegint la informació de l’ idioma mitjançant “lang” al codi. 
 
 
Pauta 3.3 criteri de compliment 3.3.2 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
Amb el compliment d’aquesta tècnica aconseguirem que l’usuari identifique 
perfectament els objectes que requereixen entrada d’escriptura per part de l’usuari. 
En la pàgina en qüestió tenim concretament dos camps de formulari sense etiquetes 
associades que identifiquen clarament el contingut o propòsit d’aquests. 
 
Aconseguirem solucionar-ho simplement: utilitzant els atributs title o label en els camps 
de formulari. 
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http://www.lalcudia.com/casacultura08.htm 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
Perceptible   Operable  Comprensible 
                   
  1.1      2.1     3.1   
    1.1.1      2.1.1     3.1.1 
  1.2        2.1.2     3.1.2 
    1.2.1      2.1.3     3.1.3 
    1.2.2    2.2       3.1.4 
    1.2.3      2.2.1     3.1.5 
    1.2.4      2.2.2     3.1.6 
    1.2.5      2.2.3   3.2   
    1.2.6      2.2.4     3.2.1 
    1.2.7      2.2.5     3.2.2 
    1.2.8    2.3       3.2.3 
    1.2.9      2.3.1     3.2.4 
  1.3        2.3.2     3.2.5 
    1.3.1    2.4     3.3   
    1.3.2      2.4.1     3.3.1 
    1.3.3      2.4.2     3.3.2 
  1.4        2.4.3     3.3.3 
    1.4.1      2.4.4     3.3.4 
    1.4.2      2.4.5     3.3.5 
    1.4.3      2.4.6     3.3.6 
    1.4.4      2.4.7       
    1.4.5      2.4.8     
    1.4.6      2.4.9  Robust 
    1.4.7      2.4.10   4.1   
    1.4.8            4.1.1 
    1.4.9            4.1.2 
                    
 

Protanopia Deutanopia Tritanopia 

 
 
En quan a problemes en la deficiència de percepció de colors podem observar que tots 
els continguts d’aquesta pàgina es podrien vore perfectament en les tres tipus de 
deficiències indicades –Protanopia, Deutanopia i Tritanopia-. 
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Pauta 1.1 criteri de compliment 1.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: per al contingut no textual que encercla 
medis amb desenvolupament temporal es deu proporcionar una alternativa textual que 
descriga l’element i li proporcione un títol per a què els usuaris sàpiguen que és eixe 
element i puguen decidir que fer en el moment de trobar-lo en una pàgina. 
En el cas concret i comú a totes les pàgines de lalcudia.com, ens trobem amb 7 
elements flash “embed” el quals no tenen una alternativa textual als elements, per tant 
en cas de navegadors o sistemes amb impossibilitat d’accedir als elements flash, 
impediria l’operativitat quasi total de la web, ja que aquests elements són en gran part, 
menús de navegació. 
 
Solucionaríem aquesta pauta donant alternatives de text llançades a partir d’un 
“noembed” 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 1.2 criteri de compliment 1.2.8 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 3 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En els casos de pàgines en les que apareguen objectes de vídeo o seqüències de 
frames, deurà oferir-se una transcripció descriptiva per a tots els medis pregravats. En 
el cas de la nostra pàgina tenim les pel·lícules amb flash, que a més a més són part 
funcional important en quan a la navegació de la web. 
 
Pauta 1.3 criteri de compliment 1.3.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
Amb motiu d la navegació mitjançant lectors, és fonamental el marcatge dels 
encapçalaments amb les etiquetes h1-h6, amb el qual la mecànica de localització 
jeràrquica de les taules facilitarà l’ordre correcte de visualització. 
 
La solució només consisteix en marcar amb els atributs corresponents a l’ordre d’h1-
h6. 
 
Pauta 1.3 criteri de compliment 1.3.2 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
Aquesta pauta ens diu: quan la seqüència en la qual es presenta el contingut afecta el 
seu significat, la seqüència de lectura correcta pot ser determinada per un programa. 
En el cas d’aquesta pàgina ens trobem que hi ha varies taules niades les quals 
dificultarien la correcta lectura del contingut quan s’utilitzaren lectors automàtics o 
programes. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.3 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En el cas dels textos i fons, cal establir també el color del fons amb motiu de poder 
cuidar el contrast correcte de visualització, és a dir, garantir la correcta visualització en 
aplicacions que agafaran ambdós valors en la representació. 
 
La forma correcta seria evidentment estipular color tant en el text o font, com en els 
fons. Evidentment hi haurà que tenir-ho clar tant en textos plans com en les plantilles 
CSS. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.4 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
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Resulta força important el que no apareguen barres de desplaçament horitzontals en el 
moment de presentar el contingut, essent objectiu l’ús de tècniques de disseny per 
poder solucionar-ho. Mitjançant l’ús de dissenys amb adaptació a l’espai canviant 
dinàmicament les mesures de les fonts, etc. farà fluïdes les consultes als continguts i 
amb representació de manera correcta. 
 
Pauta 2.1 criteri de compliment 2.1.2 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: sense obstacles amb el teclat. Si és 
possible canviar el focus a un component de la pàgina utilitzant una interfície de teclat, 
aleshores el focus es pot llevar d’aquest component utilitzant simplement el teclat i si 
és precís l’ utilització d’algun medi més que les tecles de direcció o de tabulació, 
s’informarà a l’usuari el mètode apropiat per poder canviar el focus. 
 
En el cas concret de la web de lalcudia.com, s’utilitzen 7 elements “flash”, els quals no 
deuen rebre el focus i quedar-se estancat sense donar possibilitat de seguir enfocant 
la resta d’elements. 
 
Per solucionar-ho, deurem assegurar-nos de què els usuaris no queden estancats en 
un component que només es podrà sortir amb dispositius apuntadors. 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
 
Pauta 3.1 criteri de compliment 3.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
 
Aquest criteri fa referència al compliment de què les web proporcionen informació i 
identificació de l’idioma del contingut de la plana. Les aplicacions utilitzades pels 
usuaris necessiten poder identificar l’idioma per poder representar correctament el 
contingurt de les pàgines. 
 
La forma correcta, seria afegint la informació de l’ idioma mitjançant “lang” al codi. 
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http://www.lalcudia.com/situaciogeografica08.htm   
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
Perceptible   Operable  Comprensible 
                   
  1.1      2.1     3.1   
    1.1.1      2.1.1     3.1.1 
  1.2        2.1.2     3.1.2 
    1.2.1      2.1.3     3.1.3 
    1.2.2    2.2       3.1.4 
    1.2.3      2.2.1     3.1.5 
    1.2.4      2.2.2     3.1.6 
    1.2.5      2.2.3   3.2   
    1.2.6      2.2.4     3.2.1 
    1.2.7      2.2.5     3.2.2 
    1.2.8    2.3       3.2.3 
    1.2.9      2.3.1     3.2.4 
  1.3        2.3.2     3.2.5 
    1.3.1    2.4     3.3   
    1.3.2      2.4.1     3.3.1 
    1.3.3      2.4.2     3.3.2 
  1.4        2.4.3     3.3.3 
    1.4.1      2.4.4     3.3.4 
    1.4.2      2.4.5     3.3.5 
    1.4.3      2.4.6     3.3.6 
    1.4.4      2.4.7       
    1.4.5      2.4.8     
    1.4.6      2.4.9  Robust 
    1.4.7      2.4.10   4.1   
    1.4.8            4.1.1 
    1.4.9            4.1.2 
                    
 

Protanopia Deutanopia Tritanopia 

 
 
En quan a problemes en la deficiència de percepció de colors podem observar que tots 
els continguts d’aquesta pàgina es podrien vore perfectament en les tres tipus de 
deficiències indicades –Protanopia, Deutanopia i Tritanopia-. 
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Pauta 1.1 criteri de compliment 1.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: per al contingut no textual que encercla 
medis amb desenvolupament temporal es deu proporcionar una alternativa textual que 
descriga l’element i li proporcione un títol per a què els usuaris sàpiguen que és eixe 
element i puguen decidir que fer en el moment de trobar-lo en una pàgina. 
En el cas concret i comú a totes les pàgines de lalcudia.com, ens trobem amb 7 
elements flash “embed” el quals no tenen una alternativa textual als elements, per tant 
en cas de navegadors o sistemes amb impossibilitat d’accedir als elements flash, 
impediria l’operativitat quasi total de la web, ja que aquests elements són en gran part, 
menús de navegació. 
 
Solucionaríem aquesta pauta donant alternatives de text llançades a partir d’un 
“noembed” 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 1.2 criteri de compliment 1.2.8 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 3 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En els casos de pàgines en les que apareguen objectes de vídeo o seqüències de 
frames, deurà oferir-se una transcripció descriptiva per a tots els medis pregravats. En 
el cas de la nostra pàgina tenim les pel·lícules amb flash, que a més a més són part 
funcional important en quan a la navegació de la web. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.3 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En el cas dels textos i fons, cal establir també el color del fons amb motiu de poder 
cuidar el contrast correcte de visualització, és a dir, garantir la correcta visualització en 
aplicacions que agafaran ambdós valors en la representació. 
 
La forma correcta seria evidentment estipular color tant en el text o font, com en els 
fons. Evidentment hi haurà que tenir-ho clar tant en textos plans com en les plantilles 
CSS. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.4 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
Resulta força important el que no apareguen barres de desplaçament horitzontals en el 
moment de presentar el contingut, essent objectiu l’ús de tècniques de disseny per 
poder solucionar-ho. Mitjançant l’ús de dissenys amb adaptació a l’espai canviant 
dinàmicament les mesures de les fonts, etc. farà fluïdes les consultes als continguts i 
amb representació de manera correcta. 
 
Pauta 2.1 criteri de compliment 2.1.2 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: sense obstacles amb el teclat. Si és 
possible canviar el focus a un component de la pàgina utilitzant una interfície de teclat, 
aleshores el focus es pot llevar d’aquest component utilitzant simplement el teclat i si 
és precís l’ utilització d’algun medi més que les tecles de direcció o de tabulació, 
s’informarà a l’usuari el mètode apropiat per poder canviar el focus. 
 
En el cas concret de la web de lalcudia.com, s’utilitzen 7 elements “flash”, els quals no 
deuen rebre el focus i quedar-se estancat sense donar possibilitat de seguir enfocant 
la resta d’elements. 
 

 80



Per solucionar-ho, deurem assegurar-nos de què els usuaris no queden estancats en 
un component que només es podrà sortir amb dispositius apuntadors. 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 2.4 criteri de compliment 2.4.10 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “AAA” 
Aquest criteri de compliment ens porta a proporcionar encap´çalaments per a les 
diferents parts d’una pàgina web quan aquesta es troba dividida en seccions. En el 
nostre cas, tractant-se d’una pàgina amb un text força extens, apareixen capítols i 
diferents temes, per tant aquests deurien portar encapçalaments que presenten 
aquestes divisions, facilitat de manera substancial la navegació per tot el contingut. 
 
Pauta 3.1 criteri de compliment 3.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
 
Aquest criteri fa referència al compliment de què les web proporcionen informació i 
identificació de l’idioma del contingut de la plana. Les aplicacions utilitzades pels 
usuaris necessiten poder identificar l’idioma per poder representar correctament el 
contingurt de les pàgines. 
 
La forma correcta, seria afegint la informació de l’ idioma mitjançant “lang” al codi. 
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http://www.lalcudia.com/websdelalcudia08.htm  
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
Perceptible   Operable  Comprensible 
                   
  1.1      2.1     3.1   
    1.1.1      2.1.1     3.1.1 
  1.2        2.1.2     3.1.2 
    1.2.1      2.1.3     3.1.3 
    1.2.2    2.2       3.1.4 
    1.2.3      2.2.1     3.1.5 
    1.2.4      2.2.2     3.1.6 
    1.2.5      2.2.3   3.2   
    1.2.6      2.2.4     3.2.1 
    1.2.7      2.2.5     3.2.2 
    1.2.8    2.3       3.2.3 
    1.2.9      2.3.1     3.2.4 
  1.3        2.3.2     3.2.5 
    1.3.1    2.4     3.3   
    1.3.2      2.4.1     3.3.1 
    1.3.3      2.4.2     3.3.2 
  1.4        2.4.3     3.3.3 
    1.4.1      2.4.4     3.3.4 
    1.4.2      2.4.5     3.3.5 
    1.4.3      2.4.6     3.3.6 
    1.4.4      2.4.7       
    1.4.5      2.4.8     
    1.4.6      2.4.9  Robust 
    1.4.7      2.4.10   4.1   
    1.4.8            4.1.1 
    1.4.9            4.1.2 
                    
 

Protanopia Deutanopia Tritanopia 
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En quan a problemes en la deficiència de percepció de colors podem observar que tots 
els continguts d’aquesta pàgina es podrien vore perfectament en les tres tipus de 
deficiències indicades –Protanopia, Deutanopia i Tritanopia-. 
 
Pauta 1.1 criteri de compliment 1.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: per al contingut no textual que encercla 
medis amb desenvolupament temporal es deu proporcionar una alternativa textual que 
descriga l’element i li proporcione un títol per a què els usuaris sàpiguen que és eixe 
element i puguen decidir que fer en el moment de trobar-lo en una pàgina. 
En el cas concret i comú a totes les pàgines de lalcudia.com, ens trobem amb 7 
elements flash “embed” el quals no tenen una alternativa textual als elements, per tant 
en cas de navegadors o sistemes amb impossibilitat d’accedir als elements flash, 
impediria l’operativitat quasi total de la web, ja que aquests elements són en gran part, 
menús de navegació. 
 
Solucionaríem aquesta pauta donant alternatives de text llançades a partir d’un 
“noembed” 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 1.2 criteri de compliment 1.2.8 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 3 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En els casos de pàgines en les que apareguen objectes de vídeo o seqüències de 
frames, deurà oferir-se una transcripció descriptiva per a tots els medis pregravats. En 
el cas de la nostra pàgina tenim les pel·lícules amb flash, que a més a més són part 
funcional important en quan a la navegació de la web. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.3 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En el cas dels textos i fons, cal establir també el color del fons amb motiu de poder 
cuidar el contrast correcte de visualització, és a dir, garantir la correcta visualització en 
aplicacions que agafaran ambdós valors en la representació. 
 
La forma correcta seria evidentment estipular color tant en el text o font, com en els 
fons. Evidentment hi haurà que tenir-ho clar tant en textos plans com en les plantilles 
CSS. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.4 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
Resulta força important el que no apareguen barres de desplaçament horitzontals en el 
moment de presentar el contingut, essent objectiu l’ús de tècniques de disseny per 
poder solucionar-ho. Mitjançant l’ús de dissenys amb adaptació a l’espai canviant 
dinàmicament les mesures de les fonts, etc. farà fluïdes les consultes als continguts i 
amb representació de manera correcta. 
 
Pauta 2.1 criteri de compliment 2.1.2 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: sense obstacles amb el teclat. Si és 
possible canviar el focus a un component de la pàgina utilitzant una interfície de teclat, 
aleshores el focus es pot llevar d’aquest component utilitzant simplement el teclat i si 
és precís l’ utilització d’algun medi més que les tecles de direcció o de tabulació, 
s’informarà a l’usuari el mètode apropiat per poder canviar el focus. 
 

 83



En el cas concret de la web de lalcudia.com, s’utilitzen 7 elements “flash”, els quals no 
deuen rebre el focus i quedar-se estancat sense donar possibilitat de seguir enfocant 
la resta d’elements. 
 
Per solucionar-ho, deurem assegurar-nos de què els usuaris no queden estancats en 
un component que només es podrà sortir amb dispositius apuntadors. 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 2.4 criteri de compliment 2.4.1 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
Aquesta tècnica fa referència a grups nombrosos d’enllaços que poden aparèixer en 
una pàgina. 
 
Aquest grups deuen estar agrupats en conjunts lògics (per exemple una barra de 
navegació o en el menú principals de navegació de la web) d’aquesta manera les 
persones que utilitzen lectors automàtics s’evitaran tenir que passar per tots ells, 
passant directament als grups que realment desitgen. 
 
Línies de codi amb incidència: 162-406 
 
Pauta 2.4 criteri de compliment 2.4.10 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “AAA” 
Aquest criteri de compliment ens porta a proporcionar encap´çalaments per a les 
diferents parts d’una pàgina web quan aquesta es troba dividida en seccions. En el 
nostre cas, tractant-se d’una pàgina amb un text força extens, apareixen capítols i 
diferents temes, per tant aquests deurien portar encapçalaments que presenten 
aquestes divisions, facilitat de manera substancial la navegació per tot el contingut. 
 
 
Pauta 3.1 criteri de compliment 3.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
 
Aquest criteri fa referència al compliment de què les web proporcionen informació i 
identificació de l’idioma del contingut de la plana. Les aplicacions utilitzades pels 
usuaris necessiten poder identificar l’idioma per poder representar correctament el 
contingurt de les pàgines. 
 
La forma correcta, seria afegint la informació de l’ idioma mitjançant “lang” al codi. 
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http://www.lalcudia.com/serveismunicipals08.htm 
 
Significat dels colors: 
 Prioritat 1  Prioritat 2  Prioritat3
 
 
Perceptible   Operable  Comprensible 
                   
  1.1      2.1     3.1   
    1.1.1      2.1.1     3.1.1 
  1.2        2.1.2     3.1.2 
    1.2.1      2.1.3     3.1.3 
    1.2.2    2.2       3.1.4 
    1.2.3      2.2.1     3.1.5 
    1.2.4      2.2.2     3.1.6 
    1.2.5      2.2.3   3.2   
    1.2.6      2.2.4     3.2.1 
    1.2.7      2.2.5     3.2.2 
    1.2.8    2.3       3.2.3 
    1.2.9      2.3.1     3.2.4 
  1.3        2.3.2     3.2.5 
    1.3.1    2.4     3.3   
    1.3.2      2.4.1     3.3.1 
    1.3.3      2.4.2     3.3.2 
  1.4        2.4.3     3.3.3 
    1.4.1      2.4.4     3.3.4 
    1.4.2      2.4.5     3.3.5 
    1.4.3      2.4.6     3.3.6 
    1.4.4      2.4.7       
    1.4.5      2.4.8     
    1.4.6      2.4.9  Robust 
    1.4.7      2.4.10   4.1   
    1.4.8            4.1.1 
    1.4.9            4.1.2 
                    
 

Protanopia Deutanopia Tritanopia 
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En quan a problemes en la deficiència de percepció de colors podem observar que tots 
els continguts d’aquesta pàgina es podrien vore perfectament en les tres tipus de 
deficiències indicades –Protanopia, Deutanopia i Tritanopia-. 
 
Pauta 1.1 criteri de compliment 1.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: per al contingut no textual que encercla 
medis amb desenvolupament temporal es deu proporcionar una alternativa textual que 
descriga l’element i li proporcione un títol per a què els usuaris sàpiguen que és eixe 
element i puguen decidir que fer en el moment de trobar-lo en una pàgina. 
En el cas concret i comú a totes les pàgines de lalcudia.com, ens trobem amb 7 
elements flash “embed” el quals no tenen una alternativa textual als elements, per tant 
en cas de navegadors o sistemes amb impossibilitat d’accedir als elements flash, 
impediria l’operativitat quasi total de la web, ja que aquests elements són en gran part, 
menús de navegació. 
 
Solucionaríem aquesta pauta donant alternatives de text llançades a partir d’un 
“noembed” 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 1.2 criteri de compliment 1.2.8 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 3 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En els casos de pàgines en les que apareguen objectes de vídeo o seqüències de 
frames, deurà oferir-se una transcripció descriptiva per a tots els medis pregravats. En 
el cas de la nostra pàgina tenim les pel·lícules amb flash, que a més a més són part 
funcional important en quan a la navegació de la web. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.3 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
En el cas dels textos i fons, cal establir també el color del fons amb motiu de poder 
cuidar el contrast correcte de visualització, és a dir, garantir la correcta visualització en 
aplicacions que agafaran ambdós valors en la representació. 
 
La forma correcta seria evidentment estipular color tant en el text o font, com en els 
fons. Evidentment hi haurà que tenir-ho clar tant en textos plans com en les plantilles 
CSS. 
 
Pauta 1.4 criteri de compliment 1.4.4 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 2 – 
WGAC 2.0 “AA” 
Resulta força important el que no apareguen barres de desplaçament horitzontals en el 
moment de presentar el contingut, essent objectiu l’ús de tècniques de disseny per 
poder solucionar-ho. Mitjançant l’ús de dissenys amb adaptació a l’espai canviant 
dinàmicament les mesures de les fonts, etc. farà fluïdes les consultes als continguts i 
amb representació de manera correcta. 
 
Pauta 2.1 criteri de compliment 2.1.2 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
La directriu en l’apartat que s’incompleix diu: sense obstacles amb el teclat. Si és 
possible canviar el focus a un component de la pàgina utilitzant una interfície de teclat, 
aleshores el focus es pot llevar d’aquest component utilitzant simplement el teclat i si 
és precís l’ utilització d’algun medi més que les tecles de direcció o de tabulació, 
s’informarà a l’usuari el mètode apropiat per poder canviar el focus. 
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En el cas concret de la web de lalcudia.com, s’utilitzen 7 elements “flash”, els quals no 
deuen rebre el focus i quedar-se estancat sense donar possibilitat de seguir enfocant 
la resta d’elements. 
 
Per solucionar-ho, deurem assegurar-nos de què els usuaris no queden estancats en 
un component que només es podrà sortir amb dispositius apuntadors. 
 
Línies de codi amb incidència: 93,102,158,194,614,757,827 
 
Pauta 2.4 criteri de compliment 2.4.10 de Principi 2 –operable- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “AAA” 
Aquest criteri de compliment ens porta a proporcionar encap´çalaments per a les 
diferents parts d’una pàgina web quan aquesta es troba dividida en seccions. En el 
nostre cas, tractant-se d’una pàgina amb un text força extens, apareixen capítols i 
diferents temes, per tant aquests deurien portar encapçalaments que presenten 
aquestes divisions, facilitat de manera substancial la navegació per tot el contingut. 
 
Pauta 3.1 criteri de compliment 3.1.1 de Principi 1 –perceptible- PRIORITAT 1 – 
WGAC 2.0 “A” 
 
Aquest criteri fa referència al compliment de què les web proporcionen informació i 
identificació de l’idioma del contingut de la plana. Les aplicacions utilitzades pels 
usuaris necessiten poder identificar l’idioma per poder representar correctament el 
contingurt de les pàgines. 
 
La forma correcta, seria afegint la informació de l’ idioma mitjançant “lang” al codi. 
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Conclusions de la revisió d’accessibilitat de les 10 pàgines exposades amb les 
pautes segons la norma WCGA 2.0 
 
Després de l’experiència en quan a aprenentatge i ús en les revisions de les webs sota 
la norma WCAG 1.0, i donat per a mi a una excessiva complexitat alhora de poder 
aplicar amb fluïdesa les regles, caldria pensar que amb l’aplicació de les pautes i 
criteris de la norma WCGA 2.0 resultaria substancialment millor. Doncs sota el meu 
parer, no ha sigut completament així en la realitat. 
 
És veritat que amb la norma 2.0 he trobat els textos,  puntualitzacions i referències 
concretes a elements tecnològics i dispositius més actualitzats i realistes, amb 
referències a accions en temps present. Però, malgrat les pàgines a revisar en aquest 
segon bloc del TFC resultaven molt menys complexes en quan a tecnologia aplicada i 
codificació, el fet de tenir que revisar-les ha sigut una feina pesada, complicada, amb 
un grau d’incertesa i ambigüitat molt gran i fins i tot laberíntica. 
 
Les primeres impressions quan comencem a estudiar-les i analitzar-les després 
d’haver fet ús de les WCGA 1.0, és de claredat d’acció a l’observar la primera 
classificació de les particularitats d’accessibilitat: perceptible, operable, comprensible i 
robust. A continuació tenim subapartats de segon nivell amb indicacions més 
concretes però amb un caràcter general de situacions les quals ens serviran per 
verificar si es poden donar o no a les pàgines en qüestió. I ja en el tercer nivell, tenim 
concretament les accions o situacions que poden portar al incompliment de la pauta. 
És en aquest punt on tenim indicades les possibles tècniques suficients per tal de 
poder solucionar la pauta, així com també unes possibles tècniques addicionals que 
també podran ajudar a portar a cap la resolució del problema. 
 
Com podrem observar, després de tots els nivells jeràrquics que tenim amb les seues 
distintes besants, i multiplicant-se per totes les tècniques possibles de solució, el fet de 
revisar una pàgina resulta una feina força complicada i molt dificultosa, però això si, 
molt més clarificadora –al meu parer- que amb les WCGA 1.0. 
 
La WCGA 2.0 és una norma molt més elaborada i estructurada que la seua 
avantpassada, a més a més de desglossar algunes pautes que es trobaven més 
generalitzades en la 1.0.  
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Conclusions generals 
 
Després d’haver estudiat, revisat, i fet ús d’ambdues normes, aplega el moment de 
situar-nos i de reflexionar sobre les sensacions que hem tingut en el transcurs del TFC 
i amb una visió general de la tècnica d’aconseguir l’accessibilitat en les web, així com 
valorar la utilitat en comparació a les dues normes. 
 
Primerament puc afirmar sota la meua experiència realitzant el TFC que malgrat la 
complexitat de la norma WCAG 2.0, m’ha resultat molt més entenedora i clarificadora 
que la 1.0, facilitant-me molt més la revisió de les pàgines 
 
En quan a la dificultat de fer-se complir, les dues normes són complicades d’ús per a 
revisar pàgines segurament no accessibles, però de segur que en noves creacions i 
tenint en compte les principals pautes a complir, resultarà molt més entenedor i 
gratificant. 
 
He posat especial atenció en la revisió de les pàgines amb WCAG 2.0 a les similituds i 
facilitat que m’ haja pogut aportat l’aprenentatge i ús de les WCAG 1.0, i evidentment 
he aplegat a la conclusió que realment m’ha ajudat bastant. Només el fet d’haver aprés 
a mecanitzar i localitzar amb més fluïdesa les parts de codi i objectes que pogueren 
incomplir en un moment donat l’accessibilitat de la pàgina, m’ha servit moltíssim, així 
com per la similitud de moltes pautes que si no es complien amb les WCAG 1.0 
evidentment no anaven a complir-se amb les WCAG 2.0. 
 
Com acabe de comentar, teòricament el fet de complir-se l’accessibilitat en una pàgina 
d’una norma posterior deuria comportar que al mateix temps es complira també la 
norma anterior, doncs en el cas de les normes WCAG, com tot en el món de la 
informàtica, evoluciona molt ràpidament, i les normes de la versió 1.0 no tenen en 
compte solucions en navegadors, millors sistemes lectors, etc., que si es donen per 
descomptades en les 2.0, per tant, una web determinada com accessible en les 
WCAG 2.0 no necessàriament complirà les normes WCGA 1.0. 
   
Per a finalitzar i després de l’experiència i el coneixement adquirit en la feina de revisió 
i aprenentatge de les normes, pense que tal vegada les WCAG es troben fetes per 
tenir una relació de totes aquelles coses que es deurien complir per a aconseguir una 
accessibilitat total, és a dir, una guia de seguiment per tal de tenir un lloc on es troben 
tots els punts, criteris i tècniques. Però jo pense, es deuria intentar desenvolupar un 
sistema el qual la seua principal premissa fóra la facilitat d’ús, la senzillesa de 
comprensió i més important, la rapidesa d’aplicació alhora de revisar i poder fer 
accessible una web. Amb aquests paràmetres aconseguiríem que els webmestres es 
decidiren a fer més accessibles les seues creacions, i d’aquesta manera convertir-se 
l’accessibilitat web en condició indispensable abans que l’estil, continguts, etc. Perquè 
parlem del dret de les persones.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 89



Annex i referències 
 
 
 
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete 
 
http://www.vischeck.com/vischeck/ 
 
http://www.it.uc3m.es/vlc/waex.html 
 
http://www.sidar.org/acti/cursos/cursotener/manual/puntos/index.html 
 
http://www.deque.com/ 
 
http://www.sidar.org/hera/ 
 
http://olgacarreras.blogspot.com 
 
http://qweos.net/blog/2009/01/28/guias-practicas-para-profesionales-web-puntos-de-
verificacion-de-las-pautas-de-accesibilidad-al-contenido-web-wcag-20/#operable 
 
http://achecker.ca/checker/index.php 
 
http://olgacarreras.blogspot.com/2011/01/checklist-para-validar-contenido-flash.html 
 
http://www.astrolabio.com.co/capacitacion/accesibilidad/wcag20/index.html 
 
http://examinator.ws/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Societat mira com em tractes… amb rebuig 

per això em sent discapacitat 
però no per la meua discapacitat 

sinó per la vostra forma de pensar 
mes si acceptares la condició en la qual em trobe 

no per això deixaria de ser un discapacitat, 
però sí per això sentiria que no m'exclouen més 

perquè en la meua discapacitat també sóc un ésser humà 
i com a discapacitat també faig part de la societat. 

 
 

                                                Poema anònim. 

 90

http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete
http://www.vischeck.com/vischeck/
http://www.it.uc3m.es/vlc/waex.html
http://www.sidar.org/acti/cursos/cursotener/manual/puntos/index.html
http://www.deque.com/
http://www.sidar.org/hera/
http://olgacarreras.blogspot.com/
http://qweos.net/blog/2009/01/28/guias-practicas-para-profesionales-web-puntos-de-verificacion-de-las-pautas-de-accesibilidad-al-contenido-web-wcag-20/#operable
http://qweos.net/blog/2009/01/28/guias-practicas-para-profesionales-web-puntos-de-verificacion-de-las-pautas-de-accesibilidad-al-contenido-web-wcag-20/#operable
http://achecker.ca/checker/index.php
http://olgacarreras.blogspot.com/2011/01/checklist-para-validar-contenido-flash.html
http://www.astrolabio.com.co/capacitacion/accesibilidad/wcag20/index.html
http://examinator.ws/

	TFC – Un núvol més accessible
	Jose Alonso Martínez
	Dedicatòria i agraïments
	Accessibilitat web
	Pàgina
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia
	Protanopia



	Conclusions generals
	Annex i referències




