
 

PAUTA D’AUTOAVALUACIÓ DELS REQUERIMENTS TÈCNICS DE 
PRESENTACIÓ DE GENCAT 

 
 SÍ NO 

ASPECTES FORMALS 

1.- El codi xhtml (mínim 1.0 transicional) és vàlid segons 

el validador? http://validator.w3.org/ 
  

2.- Els arxius CSS són vàlids pel http://jigsaw.w3.org/css-
validator/ i estan vinculats en arxius externs (<link ...>)?   

3.- El javascript està lliure d’errors no controlats i vinculat 
en arxius externs (<script src=”...”></script>)?   

ACCESSIBILITAT 

4.- S’identifica l’idioma del document, els canvis 
d’idioma, abreviatures, acrònims i mitjançat les 

etiquetes corresponents? 
  

5.- El posicionament dels elements es fa per CSS? 
S’utilitzen mides relatives per les fonts?   

6.- Les pàgines es poden utilitzar sense fulls d’estils 

(CSS). Es proporcionen pàgines alternatives per als 

continguts no accessibles? 
  

7.- Si existeixen taules, són només per mostrar informació 
de dades? P.ex. estadístiques o gràfiques?  

Inclouen els elements necessaris per millorar l’accessibilitat 

(en cas que sigui necessari: scope, headers, resume, 

thead, tfoot...)? 

  

8.- L’ús de javascript és optatiu (és a dir, no és un 
requeriment per accedir o fer servir el lloc web o alguna de 
les seves planes)? Si està desactivat, l’usuari té una 
alternativa per accedir a la mateixa informació? 

  

9.- S’eviten els errors de prioritat 1 i 2 segons els tests 

automàtics? http://www.tawdis.net/taw3/cms/es 
  

10.- La informació es disposa seguint una estructura 

semàntica amb els tags designats per a aquesta finalitat 

(encapçalaments <h1>...<h6>, llistes <ol>-<ul>, 

paràgrafs <p>)? 

  

11.- Les imatges tenen alternatives coherents o 

descripcions llargues (longdesc) en cas necessari? 

S’ofereixen alternatives al contingut no textual i objectes 

incrustats (flash, imatges, música, vídeos, etc.) ? 

  

12.- Els objectes incrustats (p.e. Flash) són accessibles per 
si mateixos?   

13.- Els formularis tenen els labels correctament 

associats? 
  

14.- Si les imatges contenen text, el contrast és suficient?   



 

Validador per descarregar: 

http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php 

Validador online: http://www.wat-c.org/tools/CCA/1.1/ 

 

USABILITAT 

15.- S’han inclòs les accesskeys genèriques de gencat (si 

el lloc és amb estructura gencat) o les que siguin 

pertinents en qualsevol altre cas? 
  

16.- La visualització i funcionalitat és independent del 

navegador (mozilla, IE, Opera, …)? 
  

17.- La visualització és acceptable a diferents 

resolucions? 

 
  

ALTRES 

18.– Els documents són clars i simples, la presentació 

i estil coherents? Llenguatge clar i simple, i 

complementació del text amb presentacions gràfiques o 

auditives? 

  

19.- S’usen tecnologies d’acord amb les especificacions 

W3C. (P.ex: sense flash, etc.)? 
  

20.- L’usuari té el control sobre qualsevol límit de temps 

en la lectura, interacció o respostes a un document? 

S’eviten el centelleig de la pantalla, el parpelleig del 

contingut, el moviment de la pàgina, els 

redireccionaments automàtics, etc. 

  

21.- Els continguts són operables mitjançant un teclat o 

una interfície de teclat, sense ratolí, i està organitzat de 

forma consistent? Els esdeveniments de javascript són 

independents del dispositiu? 

  

 



 

  
ERRORS O PROBLEMES FREQÜENTS  
 
1. Confusió amb el DOCTYPE. 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
 
2. Pàgines sense idioma especificat 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es” lang="es”> 
 
 
3. Identificació del charset incorrecta o no definida. 
 
Especifiqueu la codificació “HTTP” del document per a evitar errors a 
futurs visitants. 
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 
/> 
 
4. Documents sense “title”. 
 
Usar l’etiqueta <title> dels documents. 
 
5. No hi ha etiqueta “label” o està mal associada als formularis. 
 
Incorrecte: Correu electrònic <input type=”text” name=”email” value=”” /> 
 
Correcte: <label for="email">Correu electrònic</label><input type=”text” 
name=”email” id=”email” value=”Introdueixi el correu electrònic” /> 
 
Correcte: <label for="email">Correu electrònic<input type=”text” name=”email” 
id=”email” value=”Introdueixi el correu electrònic” /></label> 
 
6. Javascript amb errors. 
 
7. Atributs HTML no vàlids. 
 
MAL US: <b>aquesta etiquesta no és vàlida</b> 
BON US: <strong>aquesta etiqueta és vàlida</strong> 
 
8. Falta de semàntica; mala utilització d’etiquetes HTML, o ús d’etiquetes en 
llocs no adequats. 
 
(l’exemple simula el títol d’una de les seccions d’una plana html qualsevol) 
 
Incorrecte: 
 
<div class=”titol2”>Títol del document</div> 
 
Correcte: 
 
<h2>Títol del document</h2> 



 

 
9. Us excessiu de taules. 
 
Evitar l’utilització de taules per maquetar contingut. Les taules són per representar 
informació “tabular”, com poden ser representacions numèriques de gràfiques o 
estadístiques. 
 
10. Taules de dades inaccessibles, mala distribució de la informació (captions, 
theaders, etc…) 
 
Una vegada usem taules, s’han de descriure i utilitzar les etiquetes i atributs adients. 
 
11. Ús excessiu d’etiquetes HTML i CSS (div, class, span, etc…) 
 
(dividitis) 
 
12. Ús de text “Feu clic aquí” com a enllaç. 
 
És recomanable l’ús de text descriptiu, relatiu a la informació que es trobarà a la 
pàgina enllaçada, així com l’idioma del l’enllaç si canvia respecte al definit al 
document. 
 
Ej: <a href=”http://w3c.org” lang="eng”>World Wide Web Consortium</a> 
 
13. Mancança d’ALT per a imatges o Longdesc per a gràfics i elements 
multimèdia. 
 
14. Text dins d’imatges i falta de contrast amb els fons. 
 
15. Canvis d’idioma en el document sense especificar. 
Ej: <a href=”http://w3c.org” lang="eng”>World Wide Web Consortium</a> 
 
16. Ús del caràcter & en les URL, sense codificar-lo amb l’entitat xml 
corresponent (&amp;) 
  
Un error comú pel qual no validen les planes html és no codificar el caràcter “&” pel 
pas de paràmetre a aplicacions. Codificant-lo com a la seva entitat xml corresponent 
(&amp;), solucionem el problema. 
 
Incorrecte: 
 
<a href=”http://www.gencat.net/test.jsp?tipus=1&codi=2”>Organisme</a> 
 
Correcte: 
<a 
href=”http://www.gencat.net/test.jsp?tipus=1&amp;codi=2”>Organisme</a> 
 
17. Ús de mides relatives i no fixes. 
 
Useu “em” o “%” en comptes de “px” o “pt” 
 
18. Utilització de popups. 
 
Està desaconsellat. Si s’utilitzen, s’ha de preveure: 
 



 

• Avisar a l’usuari (visualment-icona i amb el “title” de l’enllaç) que un enllaç concret 
s’obrirà en una altra finestra 
 
• No utilitzar javascript a l’href: si ho fem, sense javascript no es podrà utilitzar l’enllaç. 
S’han d’utilitzar esdeveniments lògics (onclick, onkeypress) a més de l’href. 
 


