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RRReeesssuuummm:::      
 

Usabilitat a webs de la Administració Pública 

  

El present estudi analitza la usabilitat, es a dir facilitat d’ús i senzillesa d’aprenentatge i 

comprensió del funcionament, de les planes web d’una mostra d’administracions locals, 

autonòmiques, estatals i europees, sota el punt de vista d’un ciutadà sense grans 

coneixements d’informàtica. 

 

S’analitzen set municipis, els tres consells insulars, el Govern Balear, dues webs d’àmbit 

estatal i la pàgina web de la unió europea. Per fer-ho s’han aplicat dos tests, un sobre 

usabilitat que recollia els heurístics de Jakob Nielsen, expert amplament reconegut, i un 

altre recollint les directives que la W3C (World Wide Web Consortium) recull al que 

denomina WAI (Web Access Initiative) que avaluen l’accessibilitat per persones amb 

discapacitats. 

 

Tota aquesta informació test es discretitza, es tabula, i aleshores es processa per 

obtenir gràfiques que permeten interpretar conjuntament el que s’ha avaluat 

individualment. 

 

A mes es defineixen tres nivells el d’ajuntaments, el de consells i Govern Balear i el de 

Estat Espanyol i Unió Europea, per tal d’agrupar les webs per poder obtenir conclusions 

horitzontals sobre les administracions d’un mateix abast. A aquesta escala es torna a 

processar mitjançant gràfiques que permeten extreure conclusions per un mateix nivell. 

 

Com a conclusió es conclou que les millors pàgines en quant a usabilitat son les de 

nivell de Consells i Govern, i en quant a accessibilitat son les de nivell superior, es 

constata, en general, la poca dedicació municipal a les seves webs, destaca en aquest 

estudi per els resultats obtinguts la web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

 

PPPaaarrraaauuullleeesss   CCClllaaauuu:::   

 

[usabilitat] 

[accessibilitat] 

[disseny de webs] 
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000   IIInnntttrrroooddduuucccccciiióóó   

 

El present document reflexa l’estudi de l’usabilitat de les planes web a la administració 

pública, des de la perspectiva d’un ciutadà de Balears i mirant de fer una visió vertical 

de l’administració, tot partint d’una mostra dels ajuntaments, passant per els Consells 

Insulars i Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per arribar a una mostra de webs 

de la administració Central de Madrid i Brussel·les.  

 

La metodologia de treball emprada estarà fonamentada en l’aplicació d’heurístics: un 

test d’usabilitat i un altre d’accessibilitat, que fixin una metodologia homogènia a aplicar 

durant l’estudi de les planes pròpiament dit. 

 

Això ha de permetre analitzar el conjunt de webs estudiades amb uns criteris prefixats, 

de manera que resultin comparables, tot obtenint una avaluació sobre determinats 

ítems, els mateixos per tota la mostra, que ens han de permetre obtenir alguna 

conclusió de l’observat. 

 

A mode introductori s’acompanya un aplec dels estàndards en ús actualment per 

avaluar usabilitat i accessibilitat, així com els criteris seguits per triar els que finalment 

s’apliquen a la mostra de webs triada. 

000...111   EEEssstttuuudddiii   dddeeelllsss   eeessstttààànnndddaaarrrdddsss   aaaccctttuuuaaalllsss   

De l’estudi de la bibliografia i les webs visitades se n’extrau el següent recull de les 

tècniques generals per l’avaluació de la usabilitat, que es troben en ús a dia d’avui, de 

tot el ventall de tècniques d’usabilitat analitzades, en podem resumir les següents 

categories:   

 

• Avaluació per experts 

• Test d’usuaris 

• Avaluació de l’usabilitat inter-cultural 

• Avaluació de l’Accessibilitat 

• Altres mètodes (Estudis de Mercat i Estudis Automatitzats) 

 

Del coneixement d’aquestes tècniques ha d’esdevenir la tria raonada de les mes 

adequades a la natura i possibilitats del treball que es planteja. Molt sintèticament 

podem resumir el que segueix de cada una d’elles: 

 

00..11..11  AAvvaalluuaacciióó  ppeerr  eexxppeerrttss,,  aavvaalluuaacciióó  hheeuurrííssttiiccaa  

L’avaluació es realitzada per experts que n’elaboren un informe. Tot i ser un dels 

mètodes mes informals és un dels mes usats per la seva relació qualitat/cost. Aquesta 

tècnica s’aplica gaire bé sempre a tots els estudis d’usabilitat que es troben publicats, 

malgrat que a vegades s’acompanya d’altres com el test d’usuaris. 

 

La primera impressió que es pot endur un neòfit de la usabilitat es que hi ha dues 

corrents dins de la avaluació per experts, la que encapçala Jakob Nielsen, basada en 

l’aplicació d’unes regles d’or (avaluació heurística), que es veuen modificades, 

minorades i ampliades segons l’autor que es consulti, i la d’aquells autors contraris a 

Nielsen i que diuen que no es poden aplicar regles, que només uns principis molt 

generals i un estudi de cada cas particular, a aquesta darrera li podríem dir una 

avaluació asistemàtica. 

  

La primera corrent es veu plasmada tant a la web de Nielsen1 com al seu llibre mes 

famós (Usabilidad. Diseño de sitios Web), la segona l’he trobat molt ben comentada al 

 
1 http://www.useit.com  
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llibre (Usabilidad. Los sitios hablan por sí mismos) i recollida a diferents articles a 

Internet, tot i que no he trobat una web que en faci bandera es resumeix molt bé a 

l’article de Martyn Perks Excuse-ability2.  

 

La meva conclusió personal del llegit es que les doctrines de Nielsen son un bon punt de 

partida per avaluar la usabilitat, però que no es poden abstraure del context de la web 

que s’analitza i que cal aplicar qualque cosa mes que heurístics per poder fer un anàlisis 

profund de la usabilitat. 

 

00..11..22  TTeesstt  dd’’uussuuaarriiss  

En moltes webs es qualifica a aquest mètode com el complement perfecte per 

l’avaluació heurística. Resulta mes complexa i costosa però pot descobrir deficiències 

importants a una web. 

  

Es fonamenta en l’estudi de persones que estan fent servir la pàgina web que es vol 

avaluar. Requereix de l’enregistrament de les seves conductes (via software de 

seguiment del que es fa i polsa, seguiment del moviment dels ulls –eyetracking-, 

enregistrant en vídeo el que fa)  per aconseguir indicadors com el temps que es 

necessita per una tasca, les errades comeses, la memòria de l’usuari davant el 

funcionament de la web i el que conté, el temps que necessita l’usuari per descriure la 

web, o la satisfacció que n’obté del seu ús. En definitiva l’aplicació d’un estudi cognitiu 

als usuaris.   

 

Tot i que a petita escala s’apliquen estudis qualitatius, amb mostres triades de manera 

arbitraria per part dels avaluadors, aquest mètode aplicat a webs de gran abast, pot 

resultar delicat quan es fan estudis quantitatius que duen la necessitat associada 

d’aplicar mètodes estadístics per definir la mostra a estudiar sobre una població gran 

d’usuaris potencials d’una web, per tal de estudiar les series de valors enregistrats 

(com ara triar la variable aleatòria adient) i d’aquesta manera extreure conclusions 

vàlides i fonamentades per una gran població. 

 

00..11..33  AAvvaalluuaacciióó  ddee  ll’’uussaabbiilliittaatt  iinntteerr--ccuullttuurraall    

Es tracta d’avaluar l’adequació dels continguts, com icones, gestes, símbols i 

estructures de la informació al context cultural de l’usuari objectiu. 

 

Requereix de la participació de usuaris de les diferents cultures afectades per poder 

valorar l’impacte específic que té la web a sobre d’ells. 

 

Té especial sentit quan la web té un públic multi cultural, per webs de multinacionals i 

organismes internacionals. 

 

Pot ser considerat com una especialització dels test d’usuari. 

 

00..11..44  AAvvaalluuaacciióó  ddee  ll’’aacccceessssiibbiilliittaatt    

Avalua la idoneïtat de la pàgina per persones discapacitades i per els complements de 

navegació que fan servir (lectors de planes webs per cecs...).  

 

Té un especial sentit l’avaluació dels colors per persones amb daltonisme, visió 

deficient, o dels sons per les persones amb deficiències auditives. 

 

Hi ha força documentació i recomanacions de disseny al projecte WAI3 i es troben eines 

força útils com BOBBY que automatitza l’avaluació de bona part dels criteris que 

 
2 Consultable a la revista SPIKED del 28/3/2002 http://www.spiked-online.com/Articles/00000006D869.htm 
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suggereix W3C a les WAI. Una segona línia de recomanacions parteix del govern dels 

EUA i es recull a les pautes de la secció 5084 del departament de justícia americà per la 

usabilitat de planes web als webs de l’administració americana. 

 

Resulta especialment adient l’aplicació d’aquestes recomanacions quan parlem de 

pàgines de servei públic com les que ocupen aquest treball de fi de carrera. 

 

00..11..55  AAllttrreess  mmèèttooddeess    

Es fa referència en especial a estudis de mercat i estudis automatitzats. Aquests 

recullen les variacions en els hàbits de navegació dels visitants quan es canvia la versió 

d’una web. Duta al màxim exponent proposa la creació de models de web i la seva 

avaluació abans d’arribar al disseny definitiu. 

 

Els estudis es desenvolupem a partir d’eines especialitzades de data mining, moltes es 

basen en els serveis que proporcionen els propis servidors de HTTP, com ara la gestió 

de LOGS (accessos) per el qual es poden conèixer dades com la versió dels navegadors 

i procedència dels visitants, temps d’estada, directoris visitats... D’altres requereixen la 

instal·lació de programari especialitzat.  

 

Per aquest estudi no tenen aplicació doncs es durà a terme sense la participació dels 

gestors de les webs analitzades i per tant no hi tendrem accés a aquest tipus d’eines. 

 

00..11..66  RReessuumm    

Del recull de totes les tècniques estudiades sembla que la avaluació heurística és la que 

resulta mes adient per fer un estudi per una sola persona, com es el present cas, ja que 

no resulta viable fer una enquesta de manera particular a un grup prou significatiu de 

persones accedint a webs de l’administració. 

 

Tampoc es disposa de mitjans per poder fer un estudi cognitiu (laboratori amb 

cameres, o software de recopilació dels hàbits de navegació).  

 

Tampoc no es considera adient practicar un estudi de l’usabilitat inter-cultural, doncs 

l’estudi esta fitat a l’aplicació de la usabilitat sota l’òptica de Balears (tot i que podria 

fer-se un estudi de la usabilitat per turistes i visitants de tot el món de webs públiques 

de promoció de Balears com ara visitbalears.com, no es aquest l’àmbit de l’estudi 

proposat).  

 

D’altra banda resulta necessari incloure un apartat sobre l’accessibilitat doncs resulta 

especialment important aquest aspecte a webs que han de fer un servei públic. Front la 

disjuntiva de les recomanacions del WAI proposades per el W3C o les de la secció 508 

proposades per l’administració Nord-americana, s’ha optat per les pròpies del W3C, que 

són les que s’estan aplicant al continent europeu. 

 

 
3 http://www.w3.org/wai (WAI vol dir Web Accessibility Initiative i es un projecte de l’organisme W3C “WWW 
Consortium” que regula protocols lliures per el desenvolupament de la tecnologia web). 
4 http://www.usdoj.gov/crt/508/508home.html (Pautes de la secció 508 del departament de justícia americà 
per la usabilitat de planes web als webs de l’administració americana). 
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000...222   MMMooossstttrrraaa   dddeee   llleeesss   wwweeebbbsss   aaa   aaannnaaallliiitttzzzaaarrr   

El present estudi es basa en l’anàlisi d’una mostra de 14 pàgines web, d’administracions 

de diferent àmbit, 7 dels principals municipis de les illes, la dels 3 consells insulars, la 

del govern Balear, dues de l’administració central i la de la comissió europea. 

 

Les webs triades son: 

 

Administració Web Àmbit 

Ajuntament de Palma www.a-palma.es Ajuntament 

Ajuntament de Calvià www.calvia.net Ajuntament 

Ajuntament d’Inca www.incaciutat.net Ajuntament 

Ajuntament de Manacor www.manacor.org Ajuntament 

Ajuntament de Maó www.ajmao.org Ajuntament 

Ajuntament de Ciutadella www.ciutadella.org Ajuntament 

Ajuntament d’Eivissa www.eivissa.org Ajuntament 

Consell Insular de Mallorca www.conselldemallorca.net  Consell 

Consell Insular de Menorca www.cime.es Consell 

Consell Insular de Eivissa i Formentera www.cief.es Consell 

Govern Balear www.caib.es Govern Balear 

Ministeri de Ciència i Tecnologia www.mcyt.es Govern Central 

Administració General de l’Estat www.administracion.es Govern Central 

Europa europa.eu.int/index-es.htm UE 

taula 1: Webs a analitzar 
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111   TTTèèècccnnniiiqqquuueeesss   aaapppllliiicccaaadddeeesss   

El present capítol explica la metodologia d’aplicació de les tècniques triades per l’estudi 

així com els motius de fer servir aquestes tècniques i no d’altres.  

 

L’estudi de les webs constarà de tres fases:  

- primer: una avaluació heurística de la usabilitat, fitada a un escenari d’un 

ciutadà mig de Balears (no una empresa ni un funcionari). 

- segon: una avaluació asistemàtica de la usabilitat, feta tenint en compte, en la 

mesura del possible, el context de les webs, i elaborant uns escenaris que 

simulin els tipus d’usuaris esperats (en el cas que ens ocupa, les webs de 

l’Administració Pública els ciutadans de Balears) 

- tercer: l’estudi de l’accessibilitat mitjançant l’avaluació dels criteris del WAI, tot 

aplicant l’heurístic que recomana W3C, cal fer esment a l’ús del motor BOBBY a 

sobre les webs seleccionades com a ajuda per la detecció dels possibles 

problemes, executat una vegada aplicat l’heurístic resulta útil per la revisió 

mecànica de la feina d’estudi que pot reflectir qualque aspecte no detectat a 

priori per qui fa l’estudi, els resultats de BOBBY sempre hauran de ser avaluats 

de manera manual i només han de servir per incorporar algun problema no vist 

en l’aplicació de l’heurístic.  

 

De l’aplicació de les tres fases a una web s’obtindrà un document amb la informació 

específica de la web en concret, després les característiques i problemes detectats 

seran tabulats en un document resum que compilarà els resultats de l’estudi i ens podrà 

portar a extreure conclusions comuns a totes les webs. 

 

Si bé el primer i tercer apartat donen lloc a dades tabulables, que permetran fer 

comparacions entre webs i elaborar gràfiques i resultats, el tercer haurà de ser per 

ventura el mes significatiu, doncs suposa una crítica serena de la pàgina web analitzada 

que ha de concloure amb la postulació d’unes suggerències de millora per la pàgina. 

També es veritat que serà la mes subjectiva de totes i per això s’haurà de analitzar 

amb especial cura per evitar arribar a conclusions desafortunades i no s’inclouran a les 

conclusions. 

 

111...111   AAAvvvaaallluuuaaaccciiióóó   hhheeeuuurrríííssstttiiicccaaa   

Com ja s’ha introduït l’avaluació heurística consisteix en l’anàlisi de planes web per part 

d’experts, mesurant si cada un dels elements de la interfície d’usuari segueix uns 

principis d’usabilitat establerts. Es coneix com "discount usability engineering"5. 

 

Nielsen, tot i fer servir en els seus treballs mes de 100 heurístics, sosté que fer servir 

una llista exhaustiva massa llarga de principis d’usabilitat porta a resultats dolents, ja 

que fa que la avaluació heurística resulti lenta i costosa per l’empresa, per aquest motiu 

va definir un decàleg que reuneix el que ell considera que son les característiques que 

ha de complir una plana web per poder arribar a l’objectiu de la usabilitat, aquesta llista 

ha estat amplament acceptada per molts experts, tot i que ha estat matisada per altres 

i fins i tot rebutjada com feia Martyn Perks a Excuse-ability. 

 

A l’apartat següent es repassaran aquests principis per aquesta PAC. 

 
5 Definició de Jakob Nielsen a http://www.useit.com/papers/guerrilla_hci.html m’atreviria a traduir per 
"enginyeria de la usabilitat relaxada" 
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Il·lustració 1: Proporció avaluadors - problemes trobats 

 

 

Il·lustració 2: Relació Beneficis i Cost - Avaluadors 

 

Una volta han estat triats els principis heurístics, el nostre decàleg, Nielsen recomana6 

que un grup de entre quatre i cinc experts avaluí en paral·lel per després creuar els 

resultats, els motius per recomanar aquesta xifra d’experts resten força clars a les 

gràfiques superiors, obtingudes directament de la web de Nielsen.  

 

Tot i això en el nostre cas només es contarà amb un avaluador, donada la natura 

individual del treball desenvolupat. 

 

11..11..11  HHeeuurrííssttiiccss  eessttuuddiiaattss::  

 

Malgrat que finalment s’ha optat per respectar els heurístics de Jakob Nielsen, s’ha fet 

un repàs d’altres conjunts heurístics proposats, que si mes no, ajudaran a la avaluació 

asistemàtica del punt tercer. 

 
6 Veure:  Determining the Number of Evaluators a la web de Nielsen en el següent enllaç: 
  http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html  
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1.1.1.1 Principis d’usabilitat de Larry Constantine (1994) 

Un dels pioners en el disseny de IHO, Larry Constantine7, va identificar al 1994 un 

seguit de principis per aplicar al desenvolupament d’una interfície: 

1. Estructura: organitza amb significat.  
2. Simplicitat: fes fàcil les tasques comuns. 
3. Visibilitat: mostra tota aquella informació necessària per una tasca. 
4. Retroalimentació: mantén informats als usuaris. 
5. Tolerància: permet cancel·lar, desfer, tornar. 
6. Reutilització: redueix la necessitat dels usuaris de recordar. 

1.1.1.2 Keith Instone 

Instone manté a la seva usableweb.com, una col·lecció d’enllaços classificats en matèria 

de interfície d’usuari. 

En el seu informe8 tècnic Usability Engineering on the Web, va enumerar una sèrie de 

principis bàsics per considerar a les interfícies: 

1. Diàleg simple y natural 
2. Parla el llenguatge de l’usuari 
3. Minimitza la carrega de memori l’usuari 
4. Consistència 
5. Retroalimentació 
6. Sortides clarament marcades 
7. Dreceres (Shortcuts) 
8. Bons missatges de error 
9. Preveu errors 
10. Ajuda y documentació 

1.1.1.3 Bruce "Tog" Tognazzini 

Company de Jakob Nielsen en NNGroup. Ha estat autor de nombrosos escrits i llibres a 

sobre del disseny de interfície d’usuari. En la seva web AskTog.com9, mostra els 

següents principis: 

1. Anticipació 
2. Autonomia 
3. Ceguera al color 
4. Consistència 
5. Configuracions per defecte 
6. Eficiència del usuari 
7. Interfícies explorables 
8. Llei de Fitts (el temps per apuntar a un objectiu es funció de la seva talla i distància) 
9. Objectes per una interfície humana 
10. Reducció de temps de lletania 
11. Aprenentatge 
12. Uso de metàfores 
13. Protecció del treball de l’usuari 
14. Llegibilitat 
15. Seguir el estat 
16. Navegació visible 

1.1.1.4 Ben Schneiderman 

 

Autor que ha extret en els seus Eight Golden Rules of Interface Design10, aquests 

principis bàsics: 

1. Lluita per la consistència 
2. Fes dreceres per els usuaris freqüents 
3. Ofereix feedback 

 
7 Veure http://www.foruse.com  
8 Veure http://www.w3j.com/5/s3.instone.html  
9 Veure http://www.asktog.com/basics/firstPrinciples.html  
10 http://www.cs.utexas.edu/users/almstrum/cs370/elvisino/rules.html 
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4. Ofereix el dialogo per a mostrar treball pendent 
5. Ofereix una gestió simple dels errors 
6. Permet una fàcil recuperació de accions 
7. Suporta el control por l’usuari 
8. Redueix la carrega de memòria recent en l’usuari 

1.1.1.5 Deborah Mayhew 

 

La Doctora Mayhew, a l’any 1992, escriu "The Usability Engineering Lifecycle". 

Entre els seus principis: 

1. Compatibilitat d’usuari 
2. Compatibilitat de producte 
3. Compatibilitat de tasques 
4. Compatibilitat de processos 
5. Consistència 
6. Familiaritat 

7. Simplicitat 
8. Manipulació directa 
9. Control 
10. WYSIWYG 
11. Flexibilitat 
12. Sensibilitat i feedback 
13. Tecnologia invisible 
14. Robustes 
15. Protecció 
16. Facilitat de aprenentatge i facilitat d’us 

11..11..22  HHeeuurrííssttiicc  aa  aapplliiccaarr::  JJaakkoobb  NNiieellsseenn  

Nielsen defineix el següent decàleg a aplicar als heurístics: 

 

1. Visibilitat del estat del sistema: El sistema sempre ha d’avisar als usuaris del 

que succeeix mitjançant el feedback apropiat. 

2. Coincidència entre el sistema i el món real: El sistema ha de parlar el 

llenguatge dels usuaris, amb paraules, frases i conceptes propers a l’usuari, 

millor que fer servir terminologia orientada al sistema en ús. Fer servir 

terminologia del món real, fent aparèixer els conceptes de manera ordenada i 

natural. 

3. Llibertat i control per l’usuari: Sovint l’usuari tria una opció per error, i 

necessita una sortida clarament marcada, sense haver de fer complexos tràmits, 

cal permetre desfer i refer. 

4. Consistència i estàndards:  Evitar paraules diferents per a una mateixa cosa, 

acció o situació. Fer servir convencions per la plataforma. 

5. Prevenció d’errors: Millor que uns bons missatges d’error és tenir un disseny 

que n’estalvií l’aparició. 

6. Reconèixer millor que recordar: Fer objectes, accions i opcions visibles. 

L’usuari no ha de recordar informació d’una part d’un diàleg a una altra. Les 

intrusions d’ús han de estar accessibles quan siguin necessàries. 

7. Acceleradors (accessos directes): No vists per els usuaris novicis, han de 

permetre agilitat d’ús a l’usuari avançat. Permetre fer a mesura accions als 

usuaris mes freqüents. 

8. Disseny estètic i minimalista: Evitar informació irrellevant o inútil als diàlegs. 

Cada unitat d’informació irrellevant als diàlegs competeix amb la informació útil i 

la fa menys accessible. 

9. Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar errors: 

Expressar els errors en un llenguatge planer, sense codificacions, que indiqui de 

manera precisa l’error i suggereixi una solució de manera constructiva. 

10. Ajuda i documentació: molt millor si el sistema es pot fer anar sense 

documentació, tot i això es necessari aportar-ne. Aquesta ha de ser fàcil de 

consultar i concisa.  
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Com es pot veure gaire bé tots els heurístics, tant els estudiats com el que finalment 

s’aplicaran fan voltes a l’entorn d’unes mateixes ideés, que són les que han de 

prevaleixer per assegurar l’usabilitat. 

 

Una vegada fixat l’heurístic l’estudi consisteix en un caire de checklist on anar repassant 

les webs sota cada un dels principis i anotant els problemes identificats. 

 

111...222   EEEssstttuuudddiii   ddd’’’aaacccccceeessssssiiibbbiiillliiitttaaattt   

El primer a fer per avaluar l’accessibilitat de les planes avaluades és aplicar un segon 

checklist, aquesta vegada fent servir les directives del WAI11, per tal d’assegurar 

l’accessibilitat dels continguts a les persones amb discapacitats. Una vegada es repassa 

mitjançant l’execució del programa BOBBY12 a sobre la web estudiada. 

 

11..22..11  LLeess  ddiirreeccttiivveess  ddeell  WWAAII  

Aquestes ens indicaran el que cal repassar de les webs per poder assegurar la 

accessibilitat. 

1.2.1.1 Prioritats 

Cada checkpoint tendrà una prioritat, segons el seu impacte en l’accessibilitat: 

 

[Prioritat 1]  

Una web cal que la satisfaci. D’altra manera un o mes grups no tendran possible 

accedir al document.  

[Prioritat 2]  

Una web l’hauria de satisfer. D’altra manera un o mes grups tendran greus 

dificultats per accedir al document.  

[Prioritat 3]  

Una web seria convenient que la satisfaci. D’altra manera un o mes grups 

tendran algunes dificultats per accedir al document.  

1.2.1.2 Checkpoints de prioritat 1 

En General (Prioritat 1) 

• Proveir d’un text equivalent per cada element no de text. (per exemple., via 

"alt", "longdesc", o als continguts de l’element). Això inclou: imatges, 

representacions gràfiques de text (incloent símbols), imatges mapetjades, 

animacions (com ara GIF animats), applets de Java i objectes programats, 

marcs (frames), scripts, imatges usades com qualificadors de llistes (bullets), 

spacers, botons gràfics, sons (escoltats amb o sense interacció de l’usuari) i 

vídeo.  

• Assegurar que tota la informació codificada en color es pot interpretar sense 

color.Com ara enllaços, comentaris... 

• Identifiqui clarament els canvis en l’idioma del text del document i a qualsevol 

text equivalent (per exemple, llegendes).  

• Organitzi el document de forma que pugui ser llegit sense fulla d’estil (CSS...). 

Per exemple quan un document HTML es interpretat sense associar-ne fulla 

d’estil ha de ser possible llegir-ho. 

• Asseguri que els equivalents (etiquetes alt ...) de contingut dinàmic són 

actualitzats quan canvia el contingut dinàmic. 

• Fins que els exploradors permetin controlar-ho, eviti centelleig a la pantalla. 

• Utilitzi el llenguatge adient mes clar i simple per el contingut de la web. 

 
11 http://www.w3.org/TR/WCAG10/checkpoint-list.html  
12 http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp   
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Si utilitza imatges i mapes de imatge (Prioritat 1) 

• Proporcioni vincles redundants en forma de text per cada zona activa a un mapa 

d’imatge al servidor. 

• Proporcioni mapes d’imatge controlats per el client, en lloc de per el servidor, 

excepte on les zones sensibles no puguin ser definides geomètricament. 

Si utilitza taules (Prioritat 1) 

• A les taules de dades identifiqui encapçalats de filera i columna. 

• Per les taules de dades que tenen dos o mes nivells lògics de encapçalats de 

filera o columna, usi marcadors per associar les cel·les d’encapçalat i les de 

dades. 

Si utilitza marcs [frames] (Prioritat 1) 

• Tituli cada marc per facilitar la seva identificació i navegació 

Si fa servir applets i scripts (Prioritat 1) 

• Asseguri que les pàgines siguin usables encara que es desconnectin o no es 

suportin els objectes programats. Si això no es possible, proporcioni informació 

equivalent a una pàgina alternativa accessible. 

Si fa servir multimedia (Prioritat 1) 

• Fins que els navegadors puguin llegir en veu alta, de forma automàtica, el text 

equivalent de la banda visual, proporcioni una descripció auditiva de la 

informació important de la banda visual d’una presentació multimedia. 

• Per tota presentació multimedia depenent del temps (pel·lícules o animacions) 

sincronitzi alternatives equivalents (subtítols o descripcions de la banda visual). 

Si tota la resta falla 

• Si no es possible crear una pàgina accessible, proporcioni un vincle a una pàgina 

alternativa que apliqui les tecnologies del W3C, sia accessible, contingui 

informació (o funcionalitat) equivalent i sia actualitzada amb la mateixa 

periodicitat que la no accessible. 

1.2.1.3 Checkpoints de prioritat 2 

En general (Prioritat 2) 

• Asseguri que les combinacions de colors de fons i primer pla tinguin prou 

contrast per ser percebudes per persones amb deficiències a la percepció del 

color o pantalles amb blanc i negre. (Prioritat 2 per imatges, 3 per texts) 

• Quan es trobi un marcador adient, faci servir marcadors en lloc d’imatges per 

transmetre la informació. 

• Faci documents validats per les gramàtiques formals publicades. 

• Faci servir fulles d’estil per controlar maquetació i presentació millor que taules. 

• Usi unitats relatives en lloc d’absolutes als atributs de marcadors de llenguatge i 

als valors de les fulles d’estil. 

• Usi elements d’encapçalat per transmetre estructura lògica i usi’ls d’acord amb 

les especificacions. 

• Marqui de forma correcte llistes i ítems de llista. 
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• Marqui les cites. No faci servir el marcador de cites (QUOTE) per formats com 

indentats. 

• Asseguri l’accés a continguts dinàmics o proporcioni una altra pàgina per 

presentació alternativa. 

• Fins que les aplicacions d’usuari ho permetin controlar, eviti el parpelleig. 

• No creí pàgines que s’autoactualitzin cada poc fins que no es pugui controlar per 

l’usuari.  

• Fins que no es pugui controlar per l’usuari eviti el redireccionament automàtic a 

marcadors, faci-ho fent servir el servidor. 

• No obri noves finestres i avisi a l’usuari quan hagi de canviar la mida de l’actual. 

• Usi tecnologies W3C quan estiguin disponibles i siguin apropiades per la tasca. 

Faci servir les darreres versions suportades. 

• Eviti característiques desaconsellades per el W3C. 

• Divideixi els blocs llargs d’informació en grups mes manejables quan sia natural i 

adient. 

• Identifiqui amb claredat l’objectiu de cada vincle. 

• Proporcioni metadades per afegir informació semàntica. 

• Proporcioni informació sobre la maquetació general de la web (per exemple 

mapa de la web o taula de continguts). 

• Usi els mecanismes de navegació de forma coherent. 

Si utilitza taules (Prioritat 2) 

• No faci servir taules per maquetar, a menys que tingui sentit quan s’alineí. 

D’altra banda si la taula no té significació, proporcioni una alternativa equivalent 

(versió alineada). 

• Si fa servir taules per maquetar no usi marcadors estructurals per fer efectes 

visuals de format. 

Si utilitza marcs [frames] (Prioritat 2) 

• Descrigui el propòsit dels marcs i com es relacionen entre si, si no és obvi només 

amb el títol del marc. 

Si fa servir formularis (Prioritat 2) 

• Asseguri que tots els controls de formulari amb etiquetes associades estan 

degudament col·locats per poder associar-los. Almenys fins que els navegadors 

permetin explícitament associar un control amb una etiqueta.  

• Associí explícitament la etiqueta amb el control. 

Si fa servir applets i scripts (Prioritat 2) 

• Per scripts i applets, asseguri que els handlers de events siguin independents del 

dispositiu d’entrada. 

• Eviti el moviment a les pàgines. Al menys fins que els navegadors permetin la 

seva congelació. 

• Faci els elements de programació directament accessibles o compatibles amb les 

ajudes tècniques (Prioritat 1 per funcionalitats importants i 2 per la resta) 

• Asseguri que qualsevol element que té la seva pròpia interfície pugui fer-se 

servir de forma independent del dispositiu.  

• Per scripts especifiqui els manejadors d’events lògics millor que els dependents 

de dispositiu. 
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1.2.1.4 Checkpoints de prioritat 3 

En general (Prioritat 3) 

• Especifiqui l’expansió de cada abreviatura o acrònim quan apareix per primera 

vegada al document.  

• Identifiqui l’idioma principal d’un document. 

• Creí un ordre lògic per navegar amb el tabulador per els vincles i controls de 

formularis i objectes. 

• Proporcioni dreceres de teclat per els vincles mes importants (inclosos mapes 

d’imatges de client), controls de formulari i grups de control de formularis. 

• Fins que les aplicacions d’usuari interpretin clarament els enllaços contigus, 

inclogui caràcters imprimibles entre vincles continuats. 

• Faciliti informació de manera que els usuaris puguin rebre els documents segons 

les seves preferències (idioma, contingut...) 

• Proporcioni barres de navegació per destacar i donar accés al mecanisme de 

navegació. 

• Agrupi vincles relacionats, identifiqui el grup i proporcioni formes d’evitar el 

grup. 

• Si permet recerques, proporcioni’n de diferents tipus i complexitats segon 

l’usuari. 

• Ubiqui la informació destacada als encapçalats, en el començament de 

paràgrafs, llistes... 

• Proporcioni informació sobre les col·leccions de documents (nombre de 

pàgines...) 

• Faciliti el botar per sobre d’un ASCII art de varies ratxes. 

• Complementi el text amb presentacions gràfiques o auditives quan faciliti la 

comprensió. 

• Segueixi un estil coherent a totes les pàgines. 

Si utilitza imatges i mapes de imatge (Prioritat 3) 

• Fins que els navegadors no permetin interpretar el text equivalent per vincles de 

mapes d’imatge, proporcioni vincles de text redundants per totes les zones d’un 

mapa. 

Si utilitza taules (Prioritat 3) 

• Faci resums de les taules 

• Proporcioni abreviatures per les etiquetes d’encapçalament 

• Fins que les aplicacions d’usuari interpretin clarament els texts contigus, 

proporcioni un text lineal alternatiu, per totes les taules que maqueten text en 

paral·lel, en columnes de paraules. 

Si fa servir formularis (Prioritat 3) 

• Fins que les aplicacions d’usuari gestionin correctament els controls buits, 

inclogui text per defecte.  

 

11..22..22  EEiinnaa  BBOOBBBBYY  

A mes de l’avaluació de les directives WAI del W3CA, també, i a mode de suport de 

l’anàlisi manual, s’aplicarà l’eina BOBBY com ajuda per verificar la accessibilitat, 

especialment la part de programació, que no es visible a simple vista. 
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De l’informe del BOBBY, a vegades massa rigorós i descontextualitzat, es farà un 

cruament amb el manual amb checklist per tal de poder establir les conclusions finals 

respecte de l’accessibilitat. 

 

111...333   AAAvvvaaallluuuaaaccciiióóó   aaasssiiisssttteeemmmàààtttiiicccaaa   

De la discussió entre partidaris i detractors de Jakob Nielsen es pot extreure una 

conclusió, l’anàlisi heurístic es bo però té aspectes millorables. 

 

El que es pot extreure també es que resulta difícil afrontar un anàlisi d’usabilitat, sense 

un heurístic in mente,  quan no es conta amb una ampla experiència amb el disseny de 

IHO. Dins de l’anàlisi per experts la part que jo anomeno asistemàtica resulta molt 

agosarada per un neòfit, però esta clar que es pot fer alguna cosa, aplicant criteri i 

consells recopilats a diferents webs. 

 

De tot el llegit jo resumeixo el recull de bones pràctiques en l’usabilitat, la identificació 

de què cal avaluar tot definint escenaris i com. 

11..33..11  BBoonneess  pprrààccttiiqquueess::  CCoonntteexxtt  

 

Cal tenir present que la revisió heurística es planteja sota la perspectiva d’un usuari 

tipus i per una interfície concreta. 

Per fer-ho bé cal saber que cada sector, (finances, consum, subministres, 

Administracions, universitats...) solen tenir les seves normes o convencions que es 

reflecteixen a la interfície dels seus webs i a la forma de treballar dels sues usuaris. 

 

I a la fi abans de redactar una crítica ferotge, cal observar aquestes convencions, sense 

confondre-les amb errors o males pràctiques. 

Es a dir no es pot oblidar el context de la web. 

11..33..22  QQuuèè  aavvaalluueemm  

 

Primer cal identificar quins objectius es persegueixen mitjançant la interfície e 

identificar les tasques principals que suporta: fer la compra, preparar un viatge, 

consultar un mapa, sol·licitar un certificat de retencions, fer un pagament de tasses... 

De l’avaluació heurística obtenim un llistat de problemes de usabilidad que cal avaluar y 

documentar. Cal insistir que l’usabilidad s’aplica per a usuaris concrets en contexts 

determinats. Per a qüestions de detall, es important recolzar-se en: 

• L’experiència: com a navegadors, com a tècnics informàtics de referència al 

nostre entorn, que ens han de donar un plus per descobrir problemes. 

• Les pràctiques i convencions del sector al qui pertany l’objecte de revisió: 

usuaris, forma de treballar... 

• Les limitacions de tecnologia, per exemple, l’absència d’integració de 

sistemes deriva en greus errors d’usabilidad a intranets. 

1.3.2.1 Escenaris 

Front a aquests problemes d’avaluació cal aplicar la "Ingeniería del Ciclo Vital de la 

Usabilidad"13. En primer lloc cal una adequada  planificació per aplicar el que es 

l’enfocament de persona (posar-se a la pell del futur usuari . en aquest cas públic, 

 
13 Teoria de Nielsen, comentada a varies webs i recollida al llibre: http://useit.mondosearch.com/cgi-
bin/MsmGo.exe?grab_id=5075280&EXTRA_ARG=&host_id=1&page_id=115&query=life&hiword=LIFE+  
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funcionari i empresa) però sempre sota l’aplicació d’escenaris d’ús del web que són de 

gran utilitat. 

 

Els escenaris14 són models d’ús de la web sota l’òptica de voler realitzar una 

determinada acció per una persona concreta: exemple un funcionari vol consultar el 

BOE, una empresa vol consultar el BOE o un particular vol consultar el BOE són tres 

escenaris diferents. 

 

11..33..33  CCoomm  aavvaalluueemm  

 

Recull de recomanacions per conduir l’avaluació: 

1. Dissenyar conversacions: Una interfície es simplement un punt de diàleg i 

enteniment entre un usuari i un sistema. Cal assegurar que es coneix bé als 

interlocutors i que es recolza en les normes de cortesia. 

2. Feedback: La interacció es un diàleg. Cal assegurar que s’informa a l’usuari de 

què fer en cada moment i què succeeix amb cada una de les seves accions. 

3. Senzillesa: el barroquisme no es bo en dissenyar l’aspecte d’una interfície. 

Assegurar la presencia d’interfícies ràpides i fàcil d’usar. 

4. Naturalitat: Millor una interfície fàcil sense terminologies tècniques ni pedants. 

5. Errors: cal evitar-los però dotar d’una gestió senzilla dels mateixos amb 

explicacions clares indicant què fer. 

6. Ocultació de la tecnologia: l’usuari ni sap ni té perquè saber tecnologia per a 

usar un web. Ponderar que les coses funcionin de manera neta i fluida. 

7. No fer treballar l’usuari: ponderar el estar a l’abast les acciones mes habituals 

en cada moment, tant per novicis com experts. 

8. Interfície auto-explicativa: s’ha d’explicar per si mateixa a l’usuari: on es 

troba, què pot fer, què no ha de fer... 

9. Recolzament: Avaluar la disponibilitat de sistemes d’ajuda fàcilment 

accessibles i contextualitzats a la tasca que s’està fent en el moment. Millor si 

s’ofereix contacte amb el suport tècnic. 

L’aplicació serena d’aquests principis orientatius, sense checklist, a un determinat 

escenari i usuari tot considerant el context ens ha de portar a una crítica seriosa de la 

usabilitat d’una web.  

 

Per tal de fer-ho bé convé llegir un seguit de crítiques a webs per veure que s’avalua 

com i perquè. Es troben força exemples als llibres de la bibliografia. 

 

111...444   PPPrrrooobbbllleeemmmeeesss   dddeeettteeeccctttaaatttsss   iii   cccooonnncccllluuusssiiiooonnnsss   

 

El primer i segon apartat (2.1 i 2.2) ens permetran la troballa de problemes, però 

aquest problemes s’han de jerarquitzar per poder fer-los comparables. 

 

El propi Jakob Nielsen recomana que els problemes es jerarquitzin tant a la bibliografia 

com a la seva web15. Aquesta classificació dels problemes haurà d’ajudar a l’elaboració 

de les suggerències posteriors al punt tercer. 

 

La gravetat dels problemes es mesurarà segons tres factors:  

1. La freqüència amb la que el problema ocorre, és comú o succeeix poc? 

 
14 Tot i que el propi Nielsen en parla la millor definició d’escenari l’he trobat a 
http://www.infodesign.com.au/usabilityresources/design/scenarios.asp  
15 (...) Thus, it is apparent that the lists of usability problems found by heuristic evaluation will tend to be 
dominated by minor problems, which is one reason severity ratings form a useful supplement to the method 
(...) http://www.useit.com/papers/heuristic/usability_problems.html 
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2. L’impacte del problema quan succeeix, és fàcil o difícil pels usuaris superar-ho? 

Es podria parlar de la gravetat del problema detectat. 

3. La persistència del problema, el problema es resolt la primera vegada que 

s’usa el web o apareix de forma repetida? 

 

Aquesta detecció dels problemes sembla estar especialment indicada per tècniques de 

Test d’usuaris mes que no per l’avaluació heurística, tot i això les aplicarem sempre 

sota un enfocament de la persona que visita el web i fent servir els mateixos escenaris 

que es definien per el punt tercer (aplicats a públic, empreses i funcionaris).  

 

11..44..11  CCoonncclluussiioonnss  

La compilació dels problemes ens ha de portar a la troballa de suggerències per la 

millora de les webs. 

 

Aquest treball conclourà amb la proposta de millora per les webs analitzades, amb la 

descripció de com serien desitjables les noves webs per respectar al màxim l’usabilitat i 

la accessibilitat, en el que seria la postulació d’uns autèntics prototips de nous dissenys. 

 

D’altra banda obtindrem la compilació dels problemes, categoritzats, el que pot donar 

lloc a la seva presentació gràfica, en el que serà un document de conclusions generals. 
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222   AAAvvvaaallluuuaaaccciiióóó   aaasssiiisssttteeemmmàààtttiiicccaaa   

Aplicada l’avaluació heurística apliquem una avaluació menys sistematitzada, de 

valoració general de la web analitzada. 

 

Sempre sota l’òptica d’un ciutadà administrat per la institució que gestiona el web 

analitzat. 

 

222...111   AAAjjjuuunnntttaaammmeeennnttt   dddeee   PPPaaalllmmmaaa;;;   wwwwwwwww...aaa---pppaaalllmmmaaa...eeesss   

La valoració general d’aquesta es força negativa, mes si considerem que es tracta d’un 

municipi de prop de 400.000 habitants, i que, en conseqüència, dona servei a un 

nombre elevat de ciutadans. Es tracta d’una web amb uns criteris de disseny poc 

acurats, sense un estil unificat, i fent servir estils de web i tecnologies mes pròpies de 

fa cinc o mes anys (una barbaritat en Internet) que de l’any 2003. 

 

Pàgina d’inici: 

 

 

Il·lustració 3: Pàgina d’inici Aj. de Palma 

De la pàgina d’inici destaquem l’ús innecessari de Flash, doncs no es fa servir cap 

funcionalitat que no aporti el propi html llevat d’una animació que col·loca els 

continguts quan s’accedeix a la pàgina. 

 

El problema es que no tothom té instal·lat el pluggin de Flash al seu navegador. 

 

Una vegada triat l’idioma i superada la pàgina inicial, ens trobem front a una web 

sobrecarregada, que no defineix clarament zones per menús i continguts, barrejant-se 

uns i altres i donant una impressió força negativa. 

 

Dista molt d’aplicar criteris de senzillesa, el fet que no faci servir elements gràfics de 

disseny, llevat de la imatge de capçalera, no implica un resultat simple, mes bé ens 

porta a una nul·la identificació de zones. 
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Il·lustració 4: vista de la web Aj. de Palma 

Resulta encara pitjor si considerem que 

tan complexa resulta per ciutadans, 

com per empresaris o funcionaris.  

 

A banda de tot l’acumulació de banners 

gràfics a la dreta elimina qualsevol 

efecte positiu que puguin tenir de forma 

aïllada produint un efecte confús sobre 

el qui visita la web.  

 

Seria molt mes profitós processar la 

informació que es vol oferir, 

estructurar-la i col·locar-la aplicant 

criteris que es segueixin tota la web, i 

sobre tot destacar a la pàgina principal 

els principals continguts i funcions que 

s’ofereixen. 

 

Els menús principals i secundaris varien 

d’unes pàgines a altres, produint un 

efecte negatiu a qui visita la web. 

 

 

Es pot observar a la secció de clima com apareixen un menú superior per triar l’idioma, 

un mig amb accés a unes seccions, una guia de visibilitat de la pàgina que visitem i un 

menú lateral. 

 

 

Il·lustració 5: secció clima web Aj. Palma 

Res d’això apareix a la següent pàgina de les activitats artístiques i culturals. 
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Il·lustració 6: Activitats artístiques i culturals Aj. Palma 

 

Es pot veure com la pàgina d’activitats culturals no respecte cap continuïtat de disseny 

amb l’anterior sobre situació, ni el color de fons, ni les pròpies tipografies son 

idèntiques. 

 

La interfície no resulta gens auto-explicativa, els continguts estan amagats i cal 

explorar molt per intuir el que conté la web. 

 

Malgrat la web té un cercador el problema es no saber que s’ofereix per poder cercar a 

la web. 

 

Cal dir que EMISA (l’empres municipal d’Informàtica) no ofereix cap suport on-line per 

la web.   
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222...222   AAAjjjuuunnntttaaammmeeennnttt   dddeee   CCCaaalllvvviiiààà;;;   wwwwwwwww...cccaaalllvvviiiaaa...nnneeettt   

 

Il·lustració 7: Pàgina d’inici Aj. Calvià 

La web de Calvià presenta dos dissenys diferenciats un que segueix els criteris de 

disseny de la pàgina d’arribada, i un altre amb colors blaus una mica pitjor sota l’òptica 

de l’usabilitat. 

 

La pàgina d’arribada resulta alegre a la vista, a més aporta una cosa important, 

l’enunciat del que es pot trobar a la web consistorial, i una classificació en 4 seccions. 

 

 

Il·lustració 8: Disseny .net de l'Aj. de Calvià 

Les dues seccions que apareixen en 

groc fan servir el mateix estil 

d’aquesta, les dues que ho fan en 

verd apliquen un altre disseny. 

 

Això suposa un problema greu de 

coherència de disseny, amb menús i 

estils de navegació diferents, que 

produeixen confusió en el visitant de 

la web 

Aquest disseny amb un menú que 

fàcilment podem confondre amb un 

banner (de color groc) es un disseny 

elegant i no saturat, que combina la 

senzillesa amb l’eficàcia, el propi 

menú ens indica on estam. 

 

 

. 

mailto:jdiezm@uoc.edu
http://www.calvia.net/


Joan Josep Díez Moya.   TFC: Usabilitat a webs de la Administració Pública 

jdiezm@uoc.edu  pàg. 25 

 

 

Il·lustració 9: Disseny .com de l'Aj. de Calvià 

 

L’altra disseny, per la part 

institucional, manté un menú mes 

clàssic a la esquerra, això sí aquest 

fa servir un conjunt de imatges 

animades que despisten força a 

l’hora de navegar. 

 

 

 

222...333   AAAjjjuuunnntttaaammmeeennnttt   ddd’’’IIInnncccaaa;;;   wwwwwwwww...iiinnncccaaaccciiiuuutttaaattt...nnneeettt   

Aquesta web fa l’efecte de no estar actualitzada ni tan sols haver estat mai completada. 

Sovint trobem informació molt antiga, amb seccions completament buides. 

 

Il·lustració 10: Pàgina inicial Aj. Inca 

La pàgina inicial, completament prescindible, només es carrega a la primera visita, 

després via cookie, no torna a carregar-se portant a l’internauta directament a la 

pàgina principal. 
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Il·lustració 11: Disseny web Aj. Inca 

El disseny es simple tot i que conté elements prescindibles com ara el degradat i el 

domini a la esquerra, que no aporten cap informació i retarden  la càrrega. 

 

Fa servir paraules com Link i implementa tecnologies no aprofitades, com la descàrrega 

de documents. 

222...444   AAAjjjuuunnntttaaammmeeennnttt   dddeee   MMMaaannnaaacccooorrr;;;   wwwwwwwww...mmmaaannnaaacccooorrr...ooorrrggg   

 

Aquesta web pateix poca unicitat de disseny, no hi ha patrons que unifiquin els dissenys 

de les seves seccions i subseccions, causant l’efecte de ser un directori de webs mes 

que no una web pròpiament dita. 

 

 

Il·lustració 12: Pàgina inicial Aj. Manacor 

El menú persistent de sota el títol 

no permet l’accés a totes les 

seccions fent necessari tornar 

(polsant l’escut, cosa no explicada) 

per poder accedir a Cultura o 

Interior o transports.  

 

Algunes parts de la web no estan 

desenvolupades (Joventut), i 

d’altres no estan actualitzades, així 

doncs requereix d’un millor 

manteniment. 

 

Un altre problema es el no recollir 

la estructura de l’ajuntament fent 

cercar a l’usuari el que necessita 

amb un criteri diferent del que faria 

servir al propi ajuntament, això 

combinat amb la manca d’un 

cercador complica la interfície. 
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Respecte al feedback de la web, cal dir que es molt deficient, no ens informa de res, cal 

polsar i veure continguts per esbrinar que conté cada secció, a banda de tot, a una web 

amb un disseny tan desigual, li seria molt recomanable l’ús de “breadcrumbs”16.  

 

Finalment destaco l’ús de documents de Word (.doc) sense aportar una opció editable 

per un programa gratuit com pdf o OpenOffice o el propi html. 

 

222...555   AAAjjjuuunnntttaaammmeeennnttt   dddeee   MMMaaaóóó;;;   wwwwwwwww...aaajjjmmmaaaooo...ooorrrggg   

 

Il·lustració 13: Pàgina inicial Aj. Maó 

La pàgina inicial de l’ajuntament fa servir un disseny un tant carregat, amb quatre 

menús desplegables, un per secció, inicialment ocults.  

 

El disseny compacte, optimitzat per 1024 x 768, no aprofita les resolucions superiors i 

no facilita la navegació a resolucions inferiors. A dia d’avui convé decantar-se per 

dissenys flexibles, tan vàlids per 800 x 600 com per 1280 x 1024, que aprofitin bé la 

pantalla de que disposen. 

 
16 breadcrumbs: literalment “miques de pa” fa referència  a les indicacions del tipus inici > secció > subsecció 
> pàgina 
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Il·lustració 14: Vista web Aj. Maó 

 

Una vegada superat el menú principal ens trobem amb una web que presenta un 

encapçalat fixo, amb el nom de l’ajuntament i la data, un menú superior que barreja 

enllaços interns i externs despistant a l’usuari que no sap ben bé la utilitat. Per davall 

es troba el menú persistent a tota la web amb les seccions, de tipus desplegable, 

permet anar des de qualsevol pàgina a una determinada subsecció. I un menú esquerra 

que varia i conté les subseccions específiques. 

 

 

Il·lustració 15: web teatre Maó 

També cal dir que fa servir webs amb disseny propi, que rompen el disseny de la 

navegabilitat, com la del teatre.  
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222...666   AAAjjjuuunnntttaaammmeeennnttt   dddeee   CCCiiiuuutttaaadddeeellllllaaa;;;   wwwwwwwww...ccciiiuuutttaaadddeeellllllaaa...ooorrrggg   

 

Il·lustració 16: web inicial Aj. Ciutadella 

Aquesta web inicial resulta una mica sobrecarregada, amb una imatge superior 

complexa i pesada, i amb un ús excessiu de les animacions i texts en moviment. 

 

Barreja espots amb anglès a la secció catalana, produint un punt de confusió per qui 

navega.  

 

Ja dins la web hi ha conceptes que no queden clars, com ara una fletxa capa a baix per 

indicar el desplegament de l’agenda,  

 

També embulla el fet de carregar fitxers PDF sense un avís previ. 

 

Com ocorre a Ajuntament > organigrama. 
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Il·lustració 17: disseny web Aj. Ciutadella 

A més fa servir la barra inferior de l’explorador per publicar missatges de text en 

moviment, tot pervertint la seva funció natural en el diàleg home – maquina, on el 

explorador empra aquest espai per indicar que està carregant una web, o els elements 

que manquen per carregar o a on apunta un enllaç, informació que es perd i no es 

facilita a l’usuari per cap altre mitjà. 

 

 

Il·lustració 18: web policia local Aj. Ciutadella 

Diverses seccions de la web rompen per complet amb les pautes de disseny general, 

comptant amb menús propis i sense cap integració al conjunt de la web. 
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222...777   AAAjjjuuunnntttaaammmeeennnttt   ddd’’’EEEiiivvviiissssssaaa;;;   wwwwwwwww...eeeiiivvviiissssssaaa...ooorrrggg   

 

Il·lustració 19: Pàgina inicial Aj. Eivissa 

La pàgina inicial parteix d’una animació, per tot seguit donar a triar entre la web de 

l’ajuntament pròpiament dita i la de Eivissa patrimoni de la humanitat. 

 

Pot ser agradable per qui arriba per primera vegada, però resulta molest si s’ha d’entrar 

i sortir sovint a la web. 

 

 

Il·lustració 20: Disseny web Aj. Eivissa 

Passada la pàgina d’arribada arribem a la pàgina principal. En ella trobem un menú que 

es manté a tota la web, i una classificació diferent amb una sèrie de pàgines 

destacades. 

 

Després trobem que aquestes pàgines s’integren a les seccions que enumera el menú 

de l’esquerra. Aquesta doble classificació produeix una certa confusió a l’usuari. 
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Il·lustració 21: Variacions als colors del disseny Aj. Eivissa 

Els colors de la web canvien d’unes zones a les altres, d’aquesta manera ens facilita 

saber a quina secció ens trobem en cada moment. 

 

Tot i això el disseny no fa la impressió de canviar d’una zona a l’altra. 

 

Un dels defectes que trobem està en l’ús de documents ofimàtics (WORD...) que no 

tothom podrà editar, seria desitjable oferir també la versió PDF o HTML, això no facilita 

l’ocultació tecnològica. 

 

També notem a faltar un cercador i un mapa de la web.  

 

222...888   CCCooonnnssseeellllll   IIInnnsssuuulllaaarrr   dddeee   MMMaaallllllooorrrcccaaa;;;   wwwwwwwww...cccooonnnssseeelllllldddeeemmmaaallllllooorrrcccaaa...nnneeettt      

 

Il·lustració 22: web inicial Consell de Mallorca 

Tot i que en general la web del Consell de Mallorca causa una bona impressió des del 

punt de vista de la usabilitat, la pàgina inicial n’és una excepció, trobem una excessiva 

mobilitat de texts, uns destacats en moviment vertical ascendent, uns altres amb 
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moviments horitzontals de dreta a esquerra (part superior), fent tot junt un efecte 

farragós. 

 

La web ofereix uns temes d’interès (les fotos de sota) però la informació a la pàgina 

inicial es mostra al quadrat de temes fent difícil d’associar el tema amb el contingut.  

 

 

Il·lustració 23: Disseny web Consell de Mallorca 

La web fa servir breadcrumbs, 

que faciliten ubicar en tot 

moment on ens trobem. Presenta 

un menú principal a la esquerra i 

un secundari a la part superior 

dels breadcrumbs. 

 

A banda d’un cercador i un mapa 

de la web sempre accessibles. 

 

Un punt negre és la web “coneix 

el consell” que obri una finestra 

autònoma i flotant, complicant la 

navegació i despertant els recels 

de les persones que tenen recels 

a les publicitats volants, i que si 

disposen de connexions lentes 

poden tancar la finestra sense 

veure els continguts, combinat 

amb l’ús de FLASH viola el 

principi de senzillesa. 

 

 

222...999   CCCooonnnssseeellllll   IIInnnsssuuulllaaarrr   dddeee   MMMeeennnooorrrcccaaa;;;   wwwwwwwww...ccciiimmmeee...eeesss   

 

Il·lustració 24: pàgina arribada Consell de Menorca 

La pàgina web d’arribada d’aquesta web fa servir Flash per l’enllaç a la part de “reserva 

de la biosfera”, l’únic objectiu del Flash es mostrar una animació que podria fer-se amb 

un simple gif sense complicar l’accés als usuaris sense el pluggin. 
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La informació institucional s’accedeix des de el nom del consell, funcionalitat oculta que 

obliga a l’usuari a cercar, un pot endur-se la impressió que no hi ha mes que informació 

turística i un enllaç a la web sobre la declaració de reserva de la biosfera. 

 

 

Il·lustració 25: disseny web Consell de Menorca 

La web principal peca de massa 

moviment, massa text que fuig 

i no pot ser llegit tot a l’hora. 

 

Tot es mou i l’usuari no hi té 

cap control. 

 

Fa servir un llenguatge sovint 

massa tècnic amb expressions 

com “La Xarxa Nura és 

l'actuació del Consell Insular de 

Menorca dins el projecte 

Equitas de la iniciativa 

comunitària Equal, 

concretament en el seu eix 4: 

igualtat d’oportunitats entre 

homes i dones”.  

 

Parrafades sense significació 

per el ciutadà desconeixedor 

del vocabulari europeu. 

Tot i que el menú es exhaustiu, 

podria resultar mes útil xapar-

ho en sub-menús que 

facilitessin la navegació  

 

 

 

 

Il·lustració 26: disseny web Consell de Menorca 

El problema està en la no 

dissociació d’una web de l’altre, 

tot i no enllaçar-se clarament 

una amb l’altre, sovint enllaços 

interns ens porten cap a l’altra 

web. Seria desitjable agrupar-

les a dominis diferents per 

dissociar-les per complet o bé 

integrar-les a un mateix 

disseny amb un menú que 

permeti anar d’una a l’altra. 

Des del punt de vista de 

classificació no té sentit dividir 

el menú superior el lateral, 

doncs un no es submenu de 

l’altre i ambdós classifiquen 

seccions d’un mateix nivell. 

 

La part de reserva de la 

biosfera té un menú propi, i a 

diferencia de l’anterior inclou 

un cercador. 
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Il·lustració 27: canvi de disseny PIE del Consell de Menorca 

La secció PIE es encara mes 

greu ja que figura com una 

secció de la part institucional, 

però després no s’integra amb 

el disseny i es mostra com una 

altra web, però dins del domini 

de la primera.  

 

 

222...111000   CCCooonnnssseeellllll   IIInnnsssuuulllaaarrr   dddeee   EEEiiivvviiissssssaaa   iii   FFFooorrrmmmeeennnttteeerrraaa;;;   wwwwwwwww...ccciiieeefff...eeesss   

 

 

Il·lustració 28: pàgina d'inici Consell d'Eivissa i Formentera 
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La web del Consell d’Eivissa i Formentera té un disseny molt simple i uns continguts 

molt escassos si la comparem amb els altres dos consells insulars. 

 

Respecte a la navegabilitat destaca el problema d’obrir finestres noves quan enllacem 

continguts propis de la web que no tindrien perquè. 

 

Tampoc té cura de l’opció tornar sovint no apareix, tampoc no hi ha breadcrumbs a cap 

pàgina, dificultant la senzillesa en la navegació. 

 

 

Il·lustració 29: canvi disseny dels menús del web Consell d'Eivissa i Formentera 

 

Els menús laterals canvien de disseny i s’encapsen tot comprimint-los i amagant el seu 

contingut, això dificulta també la senzillesa de la navegació.. 

 

Cal dir que la web compta amb un mapa de la web però no amb cap cercador. 

 

222...111111   GGGooovvveeerrrnnn   BBBaaallleeeaaarrr;;;   wwwwwwwww...cccaaaiiibbb...eeesss   

Aquesta web causa una molt bona sensació a la usabilitat, té cura amb la majoria dels 

aspectes que hem considerat desitjables per una millor interfície. 

 

Il·lustració 30: pàgina inicial CAIB 

 

La web d’arribada del Govern 

Balear ens permet triar entre 

una versió per banda ampla, 

amb gran necessitats d’ample 

de banda i una amb format 

text molt mes lleugera per 

connexions deficients. 

També permet triar idioma. 
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Il·lustració 31: disseny web CAIB 

Tot i la quantitat d’informació 

proporcionada el disseny es 

simple, agrupa conceptes i 

facilita la navegació. 

 

Tal volta peca de l’excessiva 

càrrega d’imatges que suporta, 

però cal dir que existeix una 

versió només text que soluciona 

aquest aspecte.  

 

També seria desitjable reduir el 

nombre d’animacions que es fan 

servir. 

 

 

 

 

Il·lustració 32: Cada secció de la web de la CAIB ofereix webs pròpies 

Cada conselleria compta amb una secció amb explicacions del que fan i enllaços a les 

seves webs. 

 

Vull destacar l’existència d’una secció d’ajuda amb indicacions de com fer servir la 

interfície de la web. 

 

La major crítica a fer es la pràctica absència de serveis on-line per al ciutadà, que 

aportarien continguts útils per el ciutadà, ara només es una web informativa. 

Característica comuna a totes les webs públiques de les balears. 
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222...111222   MMMiiinnniiisssttteeerrriii   dddeee   CCCiiièèènnnccciiiaaa   iii   TTTeeecccnnnooolllooogggiiiaaa;;;   wwwwwwwww...mmmcccyyyttt...eeesss   

 

Il·lustració 33: pàgina inicial MCYT 

La pàgina inicial, que també és la principal, no segueix estrictament el mateix disseny 

de les interiors, tot i fer servir un estil semblant, aporta un menú gràfic i l’accés a tres 

seccions que no són accessibles des de cap altre pàgina, la qual cosa planteja un 

problema de senzillesa d’ús: “Telecomunicaciones i sociedad de la información”, 

“Política Científica y Tecnológica” i “Organismos Públicos de Investigación”. 

 

Un problema greu de senzillesa surt de l’ús de documentació PDF sense facilitar el 

ACROBAT READER i  instruccions per la seva instal·lació.  

 

 

Il·lustració 34: Disseny web MCYT 

Respecte a la naturalitat 

aquesta web conté excessius 

acrònims i tecnicismes, tot i 

que propis de la tecnologia que 

es la temàtica principal. No 

estaria de mes la adjunció 

d’una pàgina glossari. 

 

 

 

mailto:jdiezm@uoc.edu
http://www.mcyt.es/


Joan Josep Díez Moya.   TFC: Usabilitat a webs de la Administració Pública 

jdiezm@uoc.edu  pàg. 39 

 

Il·lustració 35: la web PROFYT del MCYT romp amb el sistema de navegació. 

Un altre problema es la relació entre la web principal del MCYT i altres webs, com la del 

PROFIT, que tot i no comptà amb domini propi està a /PROFIT, romp amb el sistema de 

navegació de MCYT.ES amb un menú propi i no es vincula a les altres seccions. 

 

Un generador d’errors es l’únic servei que ofereix el registre telemàtic de les sol·licituds 

d’ajudes, que sense cap avís ni instrucció demana la instal·lació d’un certificat personal, 

amb l’única indicació de que l’emissor es la FNMT.  

 

222...111333   AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaaccciiióóó   GGGeeennneeerrraaalll   dddeee   lll’’’EEEssstttaaattt;;;   wwwwwwwww...aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaaccciiiooonnn...eeesss   

 

Il·lustració 36: pàgina inicial administración.es 

La pàgina inicial d’aquesta web ofereix un manual de navegació, per tal de donar a 

conèixer que es pot esperar de la web i com funciona. 
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Il·lustració 37: disseny web administración.es 

Permet triar idioma (molt 

limitat doncs molt sovint 

remet al castellà per 

continguts), i customitzar la 

web per un usuari ciutadà, 

empresa o funcionari. Cal 

tenir en compta l’abast de 

la web que vol ser un portal 

per tota l’administració 

pública i això implica molta 

informació, per la qual cosa 

no es dolent filtrar-la per el 

tipus d’usuari. 

 

 

Massa sovint es fan servir finestres “voladores” per mostrar menús (Veure “Servicios en 

red”), això implica una ocultació greu de la informació que conté el portal i resulta fatal 

per la senzillesa. 

 

El principal problema que detectem a les seccions es la segmentació dels continguts. 

Així per exemple en cercar un “Servicios en red > Tramites en linea de la Administración” Es fan 

servir categories com “Relaciones con la administración” o “Empleo y Trabajo” que no son 

completament disjuntes doncs, on cal cercar una vida laboral? 

 

També cal dir que fa falta un glossari, hi ha massa informació tècnica provenint de 

moltes fonts diverses, això comporta sigles i conceptes mals d’entendre per un ciutadà. 

 

 

Il·lustració 38: manca ajuda a les cerques de administración.es 

 

També, i malgrat el manual de la web, manca ajuda a seccions com els cercadors que 

no aporten cap instrucció per indicar com se fa la recerca, o com fer-la millor. 
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222...111444   EEEuuurrrooopppaaa;;;   eeeuuurrrooopppaaa...eeeuuu...iiinnnttt///iiinnndddeeexxx---eeesss...hhhtttmmm   

Una altra web amb un molt bon tractament de la usabilitat, el problema que té és que 

només està completa en anglès i els altres idiomes tenen necessàriament pàgines en 

aquest idioma, el espanyol no n’és una excepció. 

 

 

Il·lustració 39: Pàgina inicial Europa 

La pàgina inicial és la que té un disseny mes carregat, tot i això resulta senzilla d’usar. 

Permet triar l’idioma d’entre els oficials de la UE. Ofereix també l’accés a una versió de 

text. 

 

 

Il·lustració 40: Disseny web Europa 

Una vegada dins de la web podem veure zones clarament  identificades. Malgrat tot 

varien d’una pàgina a una altra i podem trobar seccions amb menú dret i seccions 

sense. Tot i això manté una coherència de disseny, dons el menú dret el fa servir per 

oferir mes continguts quan el menú esquerra inferior es fa petit. 
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Il·lustració 41: diferents dissenys de menús a la web Europa 

Sempre respecta el menú superior (tot i que a vegades amaga opcions en funció del 

context) i el lateral superior. 

Un altra problema està en la coherència de disseny doncs sovint trobem menús 

esquerra inferior diferents amb imatges i sense, decorats o no, amb icona per la 

portada, sense, i amb colors de fons distints. 

 

També ocorre amb el missatge tornar dalt de les pàgines que varia, amb un triangle 

blau, o blanc, amb text “Volver” o “arriba” o sense text. 
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Il·lustració 42: disseny antic de Europa encara en ús 

 

Tot i que sovint ens porta a pàgines amb anglès, normalment avisa amb el missatge 

EN, tot i això trobem desagradables excepcions con a actualidad > conferencias que ens 

porta a una web amb anglès i amb un disseny anterior i obsolet, sense cap avís, amb lo 

que constitueix un problema de feedback per no avisar abans i de senzillesa, doncs 

produeix errors el caure a una pàgina amb un nou disseny i amb un idioma desconegut 

(sempre resta el botó tornar). 

 

 

222...111555   CCCooonnncccllluuusssiiiooonnnsss   PPPrrreeellliiimmmiiinnnaaarrrsss   AAAvvvaaallluuuaaaccciiióóó   AAAsssiiisssttteeemmmàààtttiiicccaaa   

 

Tot i que les conclusions definitives es faran sobre el processament amb EXCEL de les 

graelles de la avaluació heurística juntament amb les que es faran servir per la 

avaluació d’usabilitat, mostrant els tipus problemes, incidència, freqüència i gravetat, i 

que l’avaluació asistemàtica ens ha de servir mes per suggerir millores que per 

comparar, ara ja es pot fer un primer pre-anàlisis, molt simple, del que es desprèn de 

la avaluació asistemàtica. 

  

La impressió a priori es la de que les webs consistorials curen menys els aspectes 

d’usabilitat, i sobre tot el manteniment diari de la informació, sovint amb continguts 

obsolets, i adoleixen de no oferir serveis a l’usuari. 

 

Les webs de nivell insular i autonòmic tenen dissenys mes acurats i consistents, amb 

mes cura de l’estil de les webs. Tot i que la majoria actualitzen sovint, segueixen oferint 

pocs o cap servei on-line. 

 

Les webs de caire nacional i europeu tenen cura de l’usabilitat, malgrat que sovint 

violen certes normes relatives a mantenir l’estil a tota la web, degut en bona part a la 

gran quantitat de continguts que gestionen. La majoria ofereixen versions de text del la 

web per facilitar l’accés a connexions de banda estreta o baixa qualitat. 

 

mailto:jdiezm@uoc.edu


Joan Josep Díez Moya.   TFC: Usabilitat a webs de la Administració Pública 

jdiezm@uoc.edu  pàg. 44 

333   AAAvvvaaallluuuaaaccciiióóó   HHHeeeuuurrríííssstttiiicccaaa   

Per l’avaluació heurística de les webs es fa necessari passar un test que reculli els heurístics seleccionats, en aquest sentit s’ha elaborat el següent: 

 

Avaluació heurística de la web: ...........................................................................................................  
Context: ; Tipus d’usuari: ;  Escenari: 

 

Regla Freqüència Impacte Persistència Anotacions 

Visibilitat del estat del sistema 
El sistema sempre ha d’avisar als usuaris del que succeeix mitjançant el feedback 
apropiat. 

    

Coincidència entre el sistema i el món real  
El sistema ha de parlar el llenguatge dels usuaris, amb paraules, frases i conceptes 
propers a l’usuari, millor que fer servir terminologia orientada al sistema en ús. Fer servir 
terminologia del món real, fent aparèixer els conceptes de manera ordenada i natural. 

    

Llibertat i control per l’usuari 
Sovint l’usuari tria una opció per error, i necessita una sortida clarament marcada, sense 
haver de fer complexos tràmits, cal permetre desfer i refer. 

    

Consistència i estàndards 
Evitar paraules diferents per a una mateixa cosa, acció o situació. Fer servir convencions 
per la plataforma. 

    

Prevenció d’errors 
Millor que uns bons missatges d’error és tenir un disseny que n’estalvií l’aparició. 

    

Reconèixer millor que recordar 
Fer objectes, accions i opcions visibles. L’usuari no ha de recordar informació d’una part 
d’un diàleg a una altra. Les intrusions d’ús han de estar accessibles quan siguin 
necessàries. 

    

Acceleradors (accessos directes) 
No vists per els usuaris novicis, han de permetre agilitat d’ús a l’usuari avançat. Permetre 
fer a mesura accions als usuaris mes freqüents. 

    

Disseny estètic i minimalista 
Evitar informació irrellevant o inútil als diàlegs. Cada unitat d’informació irrellevant als 
diàlegs competeix amb la informació útil i la fa menys accessible. 

    

Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar errors 
Expressar els errors en un llenguatge planer, sense codificacions, que indiqui de manera 
precisa l’error i suggereixi una solució de manera constructiva. 

    

Ajuda i documentació 
Molt millor si el sistema es pot fer anar sense documentació, tot i això es necessari 
aportar-ne. Aquesta ha de ser fàcil de consultar i concisa.  

    

Altres consideracions: ................................ 
Explicació: 

    

 

mailto:jdiezm@uoc.edu


Joan Josep Díez Moya.   TFC: Usabilitat a webs de la Administració Pública 

jdiezm@uoc.edu  pàg. 45 

L’aplicació d’aquest test a cada web suposa la base d’informació sobre la que es pot realitzar l’estudi de la usabilitat. Per motius d’extensió d’aquesta 

memòria no els adjuntem dins el document, s’adjunten a un document separat per si es vol revisar la seva aplicació, serà la tabulació de la informació 

que contenen el que ens permetrà la feina subsegüent. 

333...111   DDDiiissscccrrreeetttiiitttzzzaaaccciiióóó   dddeeelllsss   ttteeessstttsss   ddd’’’UUUsssaaabbbiiillliiitttaaattt   

Per fer un anàlisi per tipus d’administració del material obtingut de l’avaluació heurística es necessari establir tres categories de webs, que ens permetrà 

comparar les administracions segons el seu abast:  

 

1) Ajuntaments,  

2) Organismes Insulars i de Comunitat Autònoma, abreujarem C - CAIB i  

3) Organismes d’abast superior (estatal i europeu).  

 

Aquesta categorització respon al fet d’agrupar organismes d’un mateix rang competencial i capacitat pressupostaria semblant. 

 

Per poder establir comparacions s’ha discretitzat i tabulat la informació processada el que ens permet presentar en forma gràfica bona part de l’exposat. 

 

Per estudiar l’aplicació dels heurístics, avaluats a partir dels tests d’usabilitat, estableixo la següent discretització: 

 
Freqüència 
  

  
  

0 Nul 

1 Poc freqüent 

2 Freqüent 

3 Molt freqüent 

Impacte 
  
  
  

0 Nul 

1 Lleu 

2 Greu 

3 Molt greu 

Persistència  
  
  
  

0 Nul 

1 Baixa - Mitja 

2 Alta 

3 Molt Alta 

taula 2: Discretització de la Usabilitat

 

D’aquesta manera quan procesem l’aplicació de l’heurístic de Nielsen mitjançant un test a una web: 

Regla Freqüència Impacte Persistència 

Visibilitat del estat del sistema 
El sistema sempre ha d’avisar als usuaris del que succeeix mitjançant el 
feedback apropiat. 

Poc freqüent Lleu Baixa 

Coincidència entre el sistema i el món real  
El sistema ha de parlar el llenguatge dels usuaris, amb paraules, frases i 
conceptes propers a l’usuari, millor que fer servir terminologia orientada 
al sistema en ús. Fer servir terminologia del món real, fent aparèixer els 
conceptes de manera ordenada i natural. 

Poc freqüent Greu Baixa 

taula 3: exemple d'interpretació de l'heurístic 

Podem processar-ho com: visibilitat del estat del sistema = Poc freqüent (valor que li asigno:1) + Lleu (valor 

que li asigno:1) + Baixa (valor que li asigno:1) = 3. Obtenint un valor mes fácilment comparable que un literal. 

En aquest mateix exemple la coincidencia entre el sistema i el món real li correspondria un valor de 1 + 2 + 1 

= 4.  

 

Mitjançant l’aplicació d’aquesta transformació obtenim un valor numeric ón té pes tant la feqüencia, com l’impacte i la persistència d’un problema, 

aquestes dades ens permetran establir comparacions entre webs i problemes, els mes comuns, els menys, les webs que millor i pitjor tracten la 

usabilitat, i entre les administracions agrupades per abast. 
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Tota aquesta conversió aplicada a la totalitat de les webs analitzades es recull a la següent taula: 

 

Problemes / Webs 
Aj. 
Palma 

Aj. 
Calvià 

Aj. 
Inca 

Aj. 
Manacor 

Aj. 
Maó 

Aj. 
Ciutadella 

Aj. 
Eivissa CIM CIME CIEF CAIB MCYT administració Europa Total 

Visibilitat del estat del sistema 7 4 4 7 3 3 0 3 4 0 0 7 0 5 47 

Coincidència entre el sistema i el 
món real 7 0 7 6 0 0 3 4 0 0 0 6 6 0 39 

Llibertat i control per l’usuari 5 4 5 6 6 3 0 3 4 7 0 7 5 5 60 

Consistència i estàndards 7 5 3 8 4 4 6 0 0 0 0 8 7 5 57 

Prevenció d’errors 8 4 0 6 4 5 5 5 4 4 4 5 5 6 65 

Reconèixer millor que recordar 8 3 3 7 0 0 0 0 6 6 0 7 7 0 47 

Acceleradors (accessos directes) 0 0 5 7 3 5 7 0 6 6 0 0 6 0 45 

Disseny estètic i minimalista 7 5 6 6 4 6 0 4 6 6 5 6 7 6 74 

Ajudar als usuaris a reconèixer, 
diagnosticar i recuperar errors 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 46 

Ajuda i documentació 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 6 0 36 

Agregat: 55 31 39 59 30 36 27 25 36 32 12 52 52 30 516 

taula 4: Aplicació efectiva de la discretització a la usabilitat 

Aquesta taula, si agrupem les administracions per el seu abast i en calculem la mitjana aritmètica dels valors, doncs les agrupacions tenen diferent 

nombre d’integrants (7 ajuntaments, 4 C-CAIB i 3 d’abast superior), podem resumir en la següent taula: 

 

Problemes / Webs mitjanes aritmètiques per agrupacions Ajuntaments C – CAIB Superior Total 

Visibilitat del estat del sistema 4 2 4 10 

Coincidència entre el sistema i el món real 3 1 4 8 

Llibertat i control per l’usuari 4 4 6 13 

Consistència i estàndards 5 0 7 12 

Prevenció d’errors 5 4 5 14 

Reconèixer millor que recordar 3 3 5 11 

Acceleradors (accessos directes) 4 3 2 9 

Disseny estètic i minimalista 5 5 6 16 

Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar errors 4 3 3 10 

Ajuda i documentació 3 2 3 8 

Agregat 40 26 45 110 

taula 5: taula resum discretització usabilitat a grups segon abast 

 

Per tal de facilitar l’assimilació d’aquestes dades ho processem gràficament a fi i efecte d’extreure conclusions. 
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333...222   AAAnnnàààllliiisssiii   dddeeelll   nnnooommmbbbrrreee   dddeee   ppprrrooobbbllleeemmmeeesss   ddd’’’uuusssaaabbbiiillliiitttaaattt   sssooobbbrrreee   tttoootttaaa   lllaaa   mmmooossstttrrraaa...   

Inicialment estudiem el nombre de problemes que presenten individualment, en podem extreure les següents conclusions: 
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Nombre de problemes

 

gràfica 1: Nombre de Problemes d'Usabilitat 

 

1.- Les webs amb major nombre de 

problemes son les de dos 

ajuntaments, Palma i Manacor, 

semblava que a priori, els ajuntaments 

tenien menys recursos per assignar a les 

seves webs, per la qual cosa aquesta 

dada no resulta sorprenent. 

 

2.- Els hi segueixen en nombre de 

problemes les webs analitzades de 

l’administració central, això sí que 

resulta sorprenent, donat la dotació dels 

recursos que es dediquen a aquestes 

webs només es pot interpretar la no 

priorització de la usabilitat en les 

exigències de l’administració central 

sobre els dissenyadors de les webs. 

 

3.- Destaquen els excel·lents 

resultats que obté la web de la 

CAIB. 

 

Es vol fer constar que no tots els problemes ténen les mateixes repercusions a sobre la web, tot i això s’ha procurat reflectir aquest fet quan s’ha 

ponderat la freqüencia, impacte i persistència de les problemàtiques detectades, també es vol dir que el que reflecta aquesta gràfica es anàleg a les 

sensacions de facilitat d’ús que trasmeten les webs a priori, abans d’haver aplicat heurístics, sensacions no mesurables i difícils d’acceptar com a 

element quantificable i objecte de consideració. 
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333...333   AAAnnnàààllliiisssiii   dddeeelll   nnnooommmbbbrrreee   dddeee   ppprrrooobbbllleeemmmeeesss   ddd’’’uuusssaaabbbiiillliiitttaaattt   sssooobbbrrreee   eeelllsss   gggrrruuupppsss   ddd’’’aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaaccciiiooonnnsss   ssseeegggooonnnsss   aaabbbaaasssttt...   

Estudiem, a continuació, el nombre de problemes que presenten per grups segons abast, de l’estudi de la gràfica en deduïm: 
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gràfica 2: Nombre de problemes d'usabilitat agrupades les administracions segons abast 

 

1.- El grup de webs amb major nombre mig de 

problemes d’usabilitat es el d’abast superior. Això 

resulta bastant sorprenent a priori, i sembla xocar amb 

l’anàlisi que fèiem a priori, a l’avaluació asistemàtica, 

de que les webs consistorials curen menys els aspectes 

d’usabilitat, tot i això ja s’ha vist que les pitjors 

puntuacions individuals estan en el grup dels 

ajuntaments. 

 

2.- Les webs que mes curen l’usabilitat son les 

de nivell insular i de comunitat autònoma, aquest 

punt coincideix amb la impressió en l’anàlisi 

asistemàtic de que les webs de nivell insular i 

autonòmic tenen dissenys mes acurats i consistents, 

amb mes cura de l’estil de les webs, i això es reflecteix 

en la usabilitat. 

 

 

Per ventura seria dessitjable fer un estudi mes exhaustiu geogràficament, amb mes cabuda de webs de tots els ambits per poder prendre com a bones 

universalment aquestes conclusions, però això no obstant crec que el que s’ha analitzat aquí resulta prou indicatiu del que perceb un ciutadà balear en 

accedir a les webs de les administracions que li corresponen. 
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333...444   AAAnnnàààllliiisssiii   dddeee   lllaaa   iiinnnccciiidddèèènnnccciiiaaa   dddeeelllsss   ppprrrooobbbllleeemmmeeesss...   

Estudiem, a continuació, el nombre de vegades que apareixen els problemes. 
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Visibilitat del estat del sistema Coincidència entre el sistema i el món real

Llibertat i control per l’usuari Consistència i estàndards

Prevenció d’errors Reconèixer millor que recordar

Acceleradors (accessos directes) Disseny estètic i minimalista

Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar errors Ajuda i documentació
 

gràfica 3: incidència dels problemes 

 

1.- Els problemes mes comuns responen a dissenys no estètics o minimalistes, recordem que això feia referència a “Evitar informació irrellevant 

o inútil als diàlegs. Cada unitat d’informació irrellevant als diàlegs competeix amb la informació útil i la fa menys accessible”. Tot i això també s’avaluen 

els problemes que tenen relació amb el disseny en sí, com ara el pes excessiu d’imatges o el no seguiment d’unes pautes de disseny. 

 

2.- La prevenció d’errors tampoc no es tracta com cal, no em trobat cap web capaç d’aconsellar a un internauta que fer quan una pàgina ha 

desaparegut, o quan escriu malament una adreça, com ara oferir un mapa de la web o un buscador com alternativa. 

 

3.- Com a punt positiu destaca l’aportació de manuals d’ús de la web, per part d’algunes webs, pràctica molt aconsellable que mostra a l’usuari 

la filosofia de navegació i les convencions adoptades a la web. 
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333...555   AAAnnnàààllliiisssiii   dddeee   lllaaa   iiinnnccciiidddèèènnnccciiiaaa   dddeeelllsss   ppprrrooobbbllleeemmmeeesss   pppeeerrr   gggrrruuupppsss...   

Tot seguit analitzem els problemes sota l’òptica dels grups. 
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gràfica 4: Incidència dels problemes als grups 

1.- A nivell d’Ajuntaments els problemes son de consistencia i dissenys, tot i aixó la prevenció d’errors, també destaca, cal dir que mostra 

similituts amb els problemes del nivell superior, tot i tenir menor incidència que aquest. 

 

2.- A nivell de Comunitat Autònoma i Consells destaquen els problemes de disseny, per la saturació i càrrega dels mateixos, també es 

millorable la prevenció d’errors (destaca tot i estar al mateix nivell que als altres grups) i la llibertat i control de l¡usuari. 

 

3.- Al nivell superior els problemes greus son de consistència i estàndars, degut sobre tot a ser webs amb molts de contingut i diferents 

procedencies dels mateixos, que dificulta molt mantenir la coherencia, això lliga amb els problemes de disseny. S’ha de remarcar l’alt nivell de 

problemes de control d’usuari i prevenció d’errors. 
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444   AAAvvvaaallluuuaaaccciiióóó   dddeee   lll’’’aaacccccceeessssssiiibbbiiillliiitttaaattt   

En aquest capítol es recull l’avaluació de l’accessibilitat tot seguint les pautes de la WAI de la W3C per les 14 webs analitzades. 

Tal i com es va fer la usabilitat s’ha elaborat un test que recull aquestes pautes: 

 

Checkpoints de prioritat 1 ([Prioritat 1] Una web cal que la satisfaci. D’altra manera un o mes grups no tendran possible accedir al document.) 

En General (Prioritat 1) Sí No N/A 
Proveir d’un text equivalent per cada element no de text. (per exemple., via "alt", "longdesc", o als continguts de l’element). Això inclou: imatges, representacions 
gràfiques de text (incloent símbols), imatges mapetjades, animacions (com ara GIF animats), applets de Java i objectes programats, marcs (frames), scripts, imatges 
usades com qualificadors de llistes (bullets), spacers, botons gràfics, sons (escoltats amb o sense interacció de l’usuari) i vídeo.  

   

Assegurar que tota la informació codificada en color es pot interpretar sense color.Com ara enllaços, comentaris...    
Identifiqui clarament els canvis en l’idioma del text del document i a qualsevol text equivalent (per exemple, llegendes).     
Organitzi el document de forma que pugui ser llegit sense fulla d’estil (CSS...). Per exemple quan un document HTML es interpretat sense associar-ne fulla d’estil ha 
de ser possible llegir-ho. 

   

Asseguri que els equivalents (etiquetes alt ...) de contingut dinàmic són actualitzats quan canvia el contingut dinàmic.    
Fins que els explorados permetin controlar-ho, eviti centelleig a la pantalla.    
Utilitzi el llenguatge adient mes clar i simple per el contingut de la web.    
Si utilitza imatges i mapes de imatge (Prioritat 1) Sí No N/A 
Proporcioni vincles redundants en forma de text per cada zona activa a un mapa d’imatge al servidor.    
Proporcioni mapes d’imatge controlats per el client, en lloc de per el servidor, excepte on les zones sensibles no puguin ser definides geométricament.    
Si utilitza taules (Prioritat 1) Sí No N/A 
A les taules de dades identifiqui encapçalats de filera i columna.    
Per les taules de dades que tenen dos o mes nivells lògics de encapçalats de filera o columna, usi marcadors per associar les cel·les d’encapçalat i les de dades.    
Si utilitza marcs [frames] (Prioritat 1) Sí No N/A 
Tituli cada marc per facilitar la seva identificació i navegació    
Si fa servir applets i scripts (Prioritat 1) Sí No N/A 
Asseguri que les pàgines siguin usables encara que es desconnectin o no es suportin els objectes programats. Si això no es possible, proporcioni informació 
equivalent a una pàgina alternativa accessible. 

   

Si fa servir multimedia (Prioritat 1) Sí No N/A 
Fins que els navegadors puguin llegir en veu alta, de forma automàtica, el text equivalent de la banda visual, proporcioni una descripció auditiva de la informació 
important de la banda visual d’una presentació multimedia. 

   

Per tota presentació multimedia depenent del temps (pel·lícules o animacions) sincronitzi alternatives equivalents (subtítols o descripcions de la banda visual).    
Si tota la resta falla Sí No N/A 
Si no es possible crear una pàgina accessible, proporcioni un vincle a una pàgina alternativa que apliqui les tecnologies del W3C, sia accessible, contingui informació 
(o funcionalitat) equivalent i sia actualitzada amb la mateixa periodicitat que la no accessible. 

   

Checkpoints de prioritat 2 ([Prioritat 2]  Una web l’hauria de satisfer. D’altra manera un o mes grups tendran greus dificultats per accedir al document.) 

En general (Prioritat 2) Sí No N/A 
Asseguri que les combinacions de colors de fons i primer pla tinguin prou contrast per ser percebudes per persones amb deficiències a la percepció del color o 
pantalles amb blanc i negre. (Prioritat 2 per imatges, 3 per textes) 

   

Quan es trobi un marcador adient, faci servir marcadors en lloc d’imatges per transmetre la informació.    
Faci documents validats per les gramàtiques formals publicades.    
Faci servir fulles d’estil per controlar maquetació i presentació millor que taules.    
Usi unitats relatives en lloc d’absolutes als atributs de marcadors de llenguatge i als valors de les fulles d’estil.    
Usi elements d’encapçalat per transmetre estructura lògica i usi’ls d’acord amb les especificacions.    
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Marqui de forma correcte llistes i ítems de llista.    
Marqui les cites. No faci servir el marcador de cites (QUOTE) per formats com indentats.    
Asseguri l’accés a continguts dinàmics o proporcioni una altra pàgina per presentació alternativa.    
Fins que les aplicacions d’usuari ho permetin controlar, eviti el parpelleig.    
No creí pàgines que s’autoactualitzin cada poc fins que no es pugui controlar per l’usuari.     
Fins que no es pugui controlar per l’usuari eviti el redireccionament automàtic a marcadors, faci-ho fent servir el servidor.    
No obri noves finestres i avisi a l’usuari quan hagi de canviar la mida de l’actual.    
Usi tecnologies W3C quan estiguin disponibles i siguin apropiades per la tasca. Faci servir les darreres versions suportades.    
Eviti característiques desaconsellades per el W3C.    
Divideixi els blocs llargs d’informació en grups mes manejables quan sia natural i adient.    
Identifiqui amb claredat l’objectiu de cada vincle.    
Proporcioni metadades per afegir informació semàntica.    
Proporcioni informació sobre la maquetació general de la web (per exemple mapa de la web o taula de continguts).    
Usi els mecanismes de navegació de forma coherent.    
Si utilitza taules (Prioritat 2) Sí No N/A 
No faci servir taules per maquetar, a menys que tingui sentit quan s’alineí. D’altra banda si la taula no té significació, proporcioni una alternativa equivalent (versió 

alineada). 
   

Si fa servir taules per maquetar no usi marcadors estructurals per fer efectes visuals de format.    
Si utilitza marcs [frames] (Prioritat 2) Sí No N/A 
Descrigui el propòsit dels marcs i com es relacionen entre si, si no és obvi només amb el títol del marc.    
Si fa servir formularis (Prioritat 2) Sí No N/A 
Asseguri que tots els controls de formulari amb etiquetes associades estan degudament col·locats per poder associar-los. Almenys fins que els navegadors permetin 
explícitament associar un control amb una etiqueta.  

   

Associí explícitament la etiqueta amb el control.    
Si fa servir applets i scripts (Prioritat 2) Sí No N/A 
Per scripts i applets, asseguri que els handlers de events siguin independents del dispositiu d’entrada.   X 
Eviti el moviment a les pàgines. Al menys fins que els navegadors permetin la seva congelació.  X  
Faci els elements de programació directament accessibles o compatibles amb les ajudes tècniques (Prioritat 1 funcions importants i 2 la resta)   X 
Asseguri que qualsevol element que té la seva pròpia interfície pugui fer-se servir de forma independent del dispositiu.    X 
Per scripts especifiqui els manejadors d’events lògics millor que els dependents de dispositiu.   X 

Checkpoints de prioritat 3 ([Prioritat 3]  Una web seria convenient que la satisfaci. D’altra manera un o mes grups tendran algunes dificultats per accedir al document.)  

En general (Prioritat 3) Sí No N/A 
Especifiqui l’expansió de cada abreviatura o acrònim quan apareix per primera vegada al document.     
Identifiqui l’idioma principal d’un document.    
Creí un ordre lògic per navegar amb el tabulador per els vincles i controls de formularis i objectes.    
Proporcioni dreceres de teclat per els vincles mes importants (inclosos mapes d’imatges de client), controls de formulari i grups de control de formularis.    
Fins que les aplicacions d’usuari interpretin clarament els enllaços contigus, inclogui caràcters imprimibles entre vincles continuats.    
Faciliti informació de manera que els usuaris puguin rebre els documents segons les seves preferències (idioma, contingut...)    
Proporcioni barres de navegació per destacar i donar accés al mecanisme de navegació.    
Agrupi vincles relacionats, identifiqui el grup i proporcioni formes d’evitar el grup.    
Si permet recerques, proporcioni’n de diferents tipus i complexitats segon l’usuari.    
Ubiqui la informació destacada als encapçalats, en el començament de paràgrafs, llistes...    
Proporcioni informació sobre les col·leccions de documents (nombre de pàgines...)    
Faciliti el botar per sobre d’un ASCII art de varies ratxes.    
Complementi el text amb presentacions gràfiques o auditives quan faciliti la comprensió.    
Segueixi un estil coherent a totes les pàgines.    
Si utilitza imatges i mapes de imatge (Prioritat 3) Sí No N/A 
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Fins que els navegadors no permetin interpretar el text equivalent per vincles de mapes d’imatge, proporcioni vincles de text redundants per totes les zones d’un 
mapa. 

   

Si utilitza taules (Prioritat 3) Sí No N/A 
Faci resums de les taules    
Proporcioni abreviatures per les etiquetes d’encapçalament    
Fins que les aplicacions d’usuari interpretin clarament els texts contigus, proporcioni un text lineal alternatiu, per totes les taules que maqueten text en paral·lel, en 
columnes de paraules. 

   

Si fa servir formularis (Prioritat 3) Sí No N/A 
Fins que les aplicacions d’usuari gestionin correctament els controls buits, inclogui text per defecte.     

Anotacions: 

 

 

L’aplicació concreta del test a les webs no s’inclou dins aquesta memoria per raons d’espai, això sí, s’adjunta com a document separat per si es cau la 

seva consulta. 

 

444...111   DDDiiissscccrrreeetttiiitttzzzaaaccciiióóó   dddeeelllsss   ttteeessstttsss   ddd’’’AAAcccccceeessssssiiibbbiiillliiitttaaattt   

Tot mantenint la classificació de les webs per abast que es feia per l’estudi de la usabilitat, la discretització en sí es bastant mes simple per el cas de 

l’accessibilitat doncs el test no inclou valoracions sobre els errors, abans es considerava la freqüència, impacte i persistència dels problemes, aquí 

únicament recollim si es compleix o no el requisit de la WAI, així si la web proveeix d’un text per explicar les imatges (etiqueta ALT) marquem la casella 

Sí, en cas contrari la casella No, i si no apareix cap imatge la casella N/A de “No Aplica”. 

 

La discretització final consisteix en el simple recompte dels requisits WAI que no s’acompleixen per cada prioritat, i es recull a la següent taula: 

 

Problemes / Webs Aj. Palma Aj. Calvià Aj. Inca Aj. Manacor Aj. Maó Aj. Ciutadella Aj. Eivissa CIM CIME CIEF CAIB MCYT Administracion Europa 

Prioritat 1 (A) 5 8 6 10 12 9 9 8 11 11 0 0 0 0 

Prioritat 2 (AA) 21 15 13 21 14 17 16 16 21 16 1 6 1 3 

Prioritat 3 (AAA) 15 12 10 12 13 11 11 6 11 11 6 12 10 6 

Subtotal: 41 35 29 43 39 37 36 30 43 38 7 18 11 9 

taula 6: Discretització de la Accessibilitat de les webs 

Com es pot veure el desitjable es obtenir la puntuació menor possible, un 0 a una categoria implica cumplir el requisit WAI per la seva obtenció, així es 

veu que Europa compleix el requisit A del WAI del W3C, cosa que anuncia a la propia web amb l’identificació preceptiva. També exhibeixen acreditacions 

la web del MCYT i la web de Administracion.es que ho fa no del W3C sino del BOBBY en alguna de les seves webs internes. Es curiós el cas de la web de 

la CAIB (Comunitat Autònoma de les Illes Balears), que tot i cumplir els requisits per la etiqueta A no la mostra, tot i aixó aquesta es la web que mes 

cura té per l’accessibilitat dels seus continguts. 
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Amb un procés anàleg al que seguiem per la usabilitat, agrupem les webs segon el seu abast: 

 

Problemes / Webs Ajunt. C - CAIB Superio. 

Prioritat 1 (A) 8 8 0 

Prioritat 2 (AA) 17 14 3 

Prioritat 3 (AAA) 12 9 9 

 37 30 13 

taula 7: Accessibilitat per grups segons abast 

S’observa que el major interès per l’accessibilitat es dona al nivell superior, seguit per el C – CAIB, 

sense dubte hi juga molt fort la excel·lència de la web de la CAIB per reduir la mitja d’aquest grup 

per sota del municipal, i finalment destaca la poca cura del nivell d’ajuntaments. Consideració greu si 

considerem que han de ser l’administració mes propera i evitar posar traves als discapacitats per el 

seu accés. 

 

444...222   AAAnnnàààllliiisssiii   dddeee   lll’’’AAAcccccceeessssssiiibbbiiillliiitttaaattt   aaa   llleeesss   wwweeebbbsss...   

Per tal de poder analitzar la incidència de la accessibilitat elaborem una gràfica que recull de agregadament les ocorrencies de cada tipus de problema. 
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gràfica 5: Accessibilitat de les webs 

 

Com es pot veure hi ha una gran diferencia 

entre les webs de la CAIB, MCYT, 

Administración.es i Europa davant la resta, 

que no tenen cura expressa de la 

accessibilitat. 

 

Destaca la poca atenció que hi presten els 

consells insulars, amb webs que tenen una 

dotació econòmica important, i amb 

iniciatives per l’accessibilitat amb altres 

ambits, com en el cas del Consell de 

Mallorca (CIM), que parla expresament però 

aplica a la construcció i obra pública, 

oblidant la web. 

 

mailto:jdiezm@uoc.edu


Joan Josep Díez Moya.   TFC: Usabilitat a webs de la Administració Pública 

jdiezm@uoc.edu  pàg. 55 

 

444...333   AAAnnnàààllliiisssiii   dddeee   lll’’’AAAcccccceeessssssiiibbbiiillliiitttaaattt   pppeeerrr   gggrrruuupppsss   ssseeegggooonnnsss   lll’’’aaabbbaaasssttt   dddeee   llleeesss   wwweeebbbsss...   

Per poder comparar per grups mostrem en forma de gràfica la incidència de la accessibilitat. 
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Ajunt. C - CAIB Superio.
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gràfica 6: Accessibilitat per grups 

 

La gràfica per grups mostra el que ja intuíem a la general: 

 

1.- un grup molt destacat per la seva aplicació de la 

accessibilitat, el de administracions de nivell 

superior 

 

2.- una similitud molt alta entre els grups 

d’ajuntaments i el de C – CAIB, tot i que el de 

ajuntaments manté pitjors registres en les tres prioritats. 

 

3.- ens mostra que les webs del grup C – CAIB 

respecten mes les prioritats AAA que fins i tot les 

del nivell superior. Podria interpretar-se que el nivell 

superior procura l’escrupulós compliment del nivell A però 

no presta la mateixa atenció al AAA. 
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555   CCCooonnncccllluuusssiiiooonnnsss   iii   pppooossssssiiibbbllleeesss   lllííínnniiieeesss   fffuuutttuuurrreeesss   dddeee   

tttrrreeebbbaaallllll   

 

Del present estudi, i les visites a les webs que han estat necessàries, es poden 

extreure una sèrie de conclusions sobre el “state of the art” a les pàgines de la 

administració pública sota l’òptica balear. 

 

Respecte a les webs municipals, en general, i salvant excepcions, trobem, entre 

d’altres problemes, dissenys obsolets, webs descuidades i poc o gaire actualitzades, 

i una absència generalitzada de serveis on-line que justifiquin la seva utilitat. Sota 

aquesta premissa es fa molt complex demanar que es tingui cura de la usabilitat i 

accessibilitat, i tal i com es reflexa al llarg del present document aquestes 

característiques son deficients i poc ateses. 

 

Les webs dels Consells i del Govern Balear mostren en general una major dedicació 

i professionalització. Continguts al dia, dissenys mes moderns, serveis on-line, tot 

fa que es trobin a un altre nivell respecte a les municipals. Son el grup on millor 

usabilitat s’ha trobat, tot i això la accessibilitat es deficient a les webs dels Consells 

Insulars, no així a la del Govern que destaca per la especial cura que hi posa. 

 

Per el que fa als nivells superiors ens trobem amb una especial cura per la 

accessibilitat (especialment exigències per obtenir el nivell A del WAI de la W3C), 

de fet la pròpia web de administración.es demana que es tingui especial cura amb 

aquests aspectes. Respecte a la usabilitat, en general, no es respecten els punts 

que recomana Nielsen, amb una pitjor resposta a les webs de l’estat que a la 

d’Europa. 

 

Penso que seria interessant que el Ministeri de Ciència i Tecnologia promogués 

qualque línia d’ajuda per impulsar l’adopció del nivell A en totes les administracions, 

des de les locals fins a les estatals, i per suposat que ho exigís des d’ara per 

subvencionar qualsevol web dins qualsevol programa d’ajudes. Val a dir que el 

nivell A no requereix grans esforços, mes bé tenir una mica de cura quan es 

dissenya i es aplicable a totes les tecnologies, per la qual cosa no seria una 

exigència tan gran. Com sempre el difícil es la re-enginyeria del que hi ha per 

adaptar-se al que diu la WAI, si es demana d’un bon principi es mes simple 

d’aconseguir. 

 

Respecte a la usabilitat també es interessant que s’apliqui els seus principis 

l’administració, per facilitar la tasca del qui navega, tot i això no veig la necessitat 

d’imposar cap criteri des de cap instància, sinó mes bé convidar a tenir-la en 

consideració. 

 

Respecte a les possibles línies de futur, aquest estudi resulta ampliable en quant a 

la mostra de webs, es poden triar moltes mes estatals i internacionals per tal de 

comparar, i també geogràficament, tot ampliant-lo a altres comunitats autònomes. 

 

Amb mes mitjans es podria plantejar aplicar tests d’usuari i coordinar la seva 

recollida i avaluació per fer un estudi de major abast i fonamentació. 
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666   AAAgggrrraaaïïïmmmeeennntttsss   

Vull agrair la col·laboració que he tingut  

 

Als professors,  

en especial al meu consultor de TFC, D. Javier Darriba Fernández, que em va 

facilitar material específic sobre la usabilitat a la administració pública i em va obrir 

la porta per iniciar aquest estudi,  

molt especialment al meu anterior tutor D Xavier Navarro Arnal per el seu suport i 

ànims a emprendre una tasca que a priori em semblava insalvable. 

 

A la UOC, 

per facilitar un immillorable marc de feina per un estudiant d’Informàtica. 

 

I sobre tot, a la meva dona,  

na Marga, per sofrir els meus nervis i ostracisme en els moments àlgids de feina 

amb la major compressió i respecte per el que estava fent. 

 

A tots gràcies. 
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777   AAAnnnnnneeexxxeeesss   

Resum del principal material de consulta que s’ha emprat per elaborar aquest 

document. 

777...111   RRReeefffeeerrrèèènnnccciiiaaa   dddeee   WWWeeebbbsss   cccooonnnsssuuullltttaaadddeeesss   

La major part del material sobre usabilitat emprat s’ha recollit a pàgines web, les 

classifico en webs sobre usabilitat i webs sobre Accessibilitat. 

 

77..11..11  WWeebbss  ssoobbrree  UUssaabbiilliittaatt  

http://www.useit.com 
Pàgina web de Jakob Nielsen amb enllaços i altres sobre usabilitat. 

 

http://usableweb.com 
Pàgina d’enllaços sobre usabilitat 

 

http://www.ainda.info 
Pàgina en castellà sobre usabilitat 

 

http://www.alzado.org/ 
Web amb articles sobre usabilitat 

 

http://ei.cs.vt.edu/%7Ecs5724/g1/ 
Llei de Fitts per avaluar el temps de resposta  

 

http://www.nosolousabilidad.com 
Portal sobre usabilitat, accessibilitat, arquitectura de la informació i drets d’autor. 

 

http://www.evolucy.com 
Consultora sobre usabilitat, a la seva web es troben articles sobre usabilitat en català. 

 

http://www.bls.gov/ore/htm_papers/st970070.htm 
Evaluating Web Site Structure: A Set of Techniques. U.S. Department of Labor. Bureau of Labor 
Statistics 

 

http://www.anybrowser.com/siteviewer.html 
ANY Browser Viewer. Permet veure webs tal i com es mostrarien amb diferents navegadors. 

 

http://www.asktog.com/ 
Una altre web de Nielsen , aquesta té l’entrebanc de que bona part del material es de pagament. 

 

http://www.astic.es/astic/Boleweb/Boletic/Boletic26.htm 
Butlletí especial de la ASTIC (Asociación profesional del cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la 
información de la Administración del Estado) sobre usabilitat: Bole.tic num 26. 

 

77..11..22  WWeebbss  ssoobbrree  AAcccceessssiibbiilliittaatt  

 

http://www.w3.org/WAI/ 
WAI Web Accessibility Initiative. Iniciativa de la organització W3 per fixar unes regles que permetin la 
accessibilitat als continguts  web per a persones amb discapacitats. 

 

http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp   
BOBBY. Analitza webs per veure com d’accessibles són per persones amb discapacitats. Troba 
deficiències en la seva programació i problemes de compatibilitat entre navegadors i amb dispositius 
d’ajuda per salvar deficiències. Esta basat amb les recomanacions del WAI. 

 

http://www.toledo-bend.com/colorblind/ 
Analitza la problemàtica de les deficiències en la percepció de colors 
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http://www.usdoj.gov/crt/508/508home.html 
Pautes de la secció 508 del departament de justícia americà per la usabilitat de planes web als webs de 
l’administració americana. 

 

http://sigchi.org/chi97/proceedings/tutorial/wn.htm 
CHI 97 Electronic Publications: Tutorials. Designing Usable & Visually Appealing Web Sites 

 

 

777...222   BBBiiibbbllliiiooogggrrraaafffiiiaaa   

Per redactar aquest treball s’ha fet servir la següent bibliografia: 

 

JAKOB NIELSEN 

Usabilidad. Diseño de sitios Web. 
Editorial PEARSON EDUCACION, S.A., Madrid, 2000 
ISBN: 84-205-3008-5 

 

KELLY BRAUN, MAX GADNEY, MATTHEW HAUGHEY, ADRIAN ROSELLI, DON 

SYNSTELIEN, TOM WALTER, DAVID WHRTHEIMER 

Usabilidad. Los sitios hablan por sí mismos. 
EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA, S.A.), Madrid, 2003 
ISBN: 84-415-1476-3 

 

JAKOB NIELSEN Y MARIE TAHIR 

Usabilidad de Páginas de Inicio. Análisis de 50 sitios web. 
Editorial PEARSON EDUCACION, S.A., Madrid, 2002 
ISBN: 84-205-3202-9 

 

mailto:jdiezm@uoc.edu
http://www.esdoj.gov/crt/508/508home.html
http://sigchi.org/chi97/proceedings/tutorial/wn.htm

