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1. Introducció 
 
El projecte final de carrera és el remat final a una etapa de tres anys de treball, estudi, esforços 
i sacrificis. 
 
En ell, es reflecteixen els coneixements assolits durant els anys de carrera i es plasmen en un 
treball d’investigació relacionat en un camp determinat.   
 
En aquest cas, tracta sobre la interacció persona ordinador, una de les assignatures que més 
m’han agradat al llarg d’aquests tres anys. La interacció persona ordinador estudia el 
comportament dels humans envers les màquines i el seu programari i a l’inrevés, una activitat 
que realitzem gairebé tots dia rere dia. 
 
Aquest projecte, analitza si les pàgines web de cooperatives de fruita i d’oli de Lleida, dos 
sectors els quals cobren vital importància en l’economia d’aquesta terra, són eficaçment 
explotades. Es diu que la pàgina d’inici d’una empresa és la cara d’aquesta al món virtual i, que 
si aquesta presenta una bona imatge és més fàcil que aconsegueixi captar clients i, per tant, 
treure’n un major benefici. 
 
Aquest estudi es fa comprovant si les pàgines d’aquest sectors tenen una bona usabilitat. Per 
això, mitjançant dues tècniques d’anàlisi: l’avaluació de l’espai zonal de la web i l’avaluació 
heurística, es poden trobar els problemes d’usabilitat i els errors més comuns. Llavors, havent 
identificat aquests problemes i errors podrem veure si aquestes pàgines són usables i les 
possibles millores o solucions a aquests problemes detectats. 
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1.1 Motivació 
 

Durant els tres anys de la carrera, la interacció persona-ordinador ha estat una de les 

assignatures que més m’han agradat, per això vaig decidir fer el projecte final de carrera sobre 

un tema relacionat amb aquest àmbit. 

 

D’aquesta forma, vaig contactar amb un professor especialista amb aquesta matèria, el Toni 

Granollers, doctor en Informàtica (especialitat en Interacció Persona-Ordinador), que 

juntament amb l’Eduard Cristóbal, doctor en Economia ¡ i la Yolanda Montegut, doctora en 

Administració i Direcció d’Empreses, em van encarregar realitzar un estudi sobre les pàgines 

d’inici de les cooperatives del sector de la fruita i de l’oli, situades a les terres de Lleida. 

 

Des del primer moment em vaig sentir atret per aquest projecte, ja que a l’haver viscut tota la 

vida a Els Torms, un poble on el qual l’economia es basa majoritàriament en l’agricultura 

d’oliveres i en menor mesura de fruiters, era un tema que hem tocava de bastant a prop. 

 

Així doncs, aviat van començar les reunions amb el Toni, l’Eduard i la Yolanda per posar fil a 

l’agulla i iniciar el projecte, decidir els punts a analitzar, les tècniques, etc. 
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1.2 Objectiu 
 

L’objectiu del projecte era realitzar un estudi de les pàgines web d’inici de cooperatives de 

fruita i d’oli del voltant de Lleida, que ens digués si aquests sectors exploten amb eficàcia el 

seus llocs web i si alhora comercialitzaven els seus productes a través d’elles. 

En l’estudi, primer de tot s’havia d’analitzar si aquestes pàgines estaven ben estructurades i 

seguien els estàndards de usabilitat. 

Per realitzar aquest anàlisi vam decidir fer-ho mitjançat dues accions: 

La primera, calcular el percentatge de distribució de l’espai en la interfície de les portades 

d’inici de les webs de cada entitat analitzada. De forma resumida es tracta d’analitzar els tants 

per cents dedicats a benvinguda, navegació, contingut textual, audiovisual, patrocini, 

autopromoció, etc. i mirar si s’ajustaven als ideals que ens marca un llibre d’en J. Nielsen.  

Per dur a terme aquesta tasca vaig usar una eina del grup de recerca interacció home 

ordinador (GRIHO), el qual es tractava d’un projecte final de carrera realitzat per la Cristina 

Pallás i alhora serviria per provar l’aplicació. Mitjançant aquesta eina, havia de marcar les parts 

de la pàgina d’inici mencionades abans i posteriorment es generaven dos gràfics: 

- En el primer es reflectien els percentatges de cada zona. 

- En el segon es comparaven aquests percentatges obtinguts, amb els ideals. 

A partir d’aquests dos gràfics s’havia de treure unes conclusions, detectar les errades de cada 

pàgina i dir com es podien millorar. 

En la segona,  s’havia de realitzar un anàlisi heurístic de cada una de les pàgines web.  

Mitjançant aquesta tècnica, es poden descobrir tots els problemes de usabilitat valorats pels 

experts i d’una forma exhaustiva. 

Consistia en que cada un d’ells anés cercant, per separat, tots els problemes de usabilitat de 

cada pàgina seguint unes heurístiques ja marcades per experts en aquest àmbit. Això, ho vam 

fer amb una aplicació dissenyada per la Llúcia en la realització del seu doctorat. 

Un cop realitzada aquesta tasca, s’havien de ficar en comú els problemes que havíem trobat 

cada un. D’aquesta forma, es poden detectar tots els problemes que conté la pàgina web i com 

es poden solucionar. 

Una vegada realitzats els dos anàlisis per a cada una de les planes web, es van poder detectar 

els problemes de usabilitat més comuns en webs d’aquest sector. 
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2. Contextualització 

2.1 La interacció persona-ordinador (IPO) 
 

La interacció persona ordinador (IPO) és la disciplina que estudia l'intercanvi 

d'informació entre les persones i els computadors. Aquesta s'encarrega del disseny, avaluació i 

implementació dels aparells tecnològics interactius, estudiant el major nombre de casos que 

els pugui arribar a afectar.  

L’objectiu és que l’intercanvi sigui més eficient: minimitzar errors, incrementar la satisfacció, 

disminuir la frustració i,  en definitiva, fer més productives les tasques que envolten a les 

persones i els computadors. 

Els inicis de la IPO es remunten als voltants de l’any 1963 coincidint amb els primers usos de 

gràfics en ordinadors. A partir d'aquell moment s'ha continuat treballant en aquest camp, 

creant i millorant algorismes i maquinaris que permeten mostrar i manipular objectes amb 

molt més realisme, tot això, amb la finalitat d'aconseguir gràfics interactius. 

A partir d'aquí van sorgir els fonaments de la interacció persona-ordinador, com seria el cas del 

ratolí, pantalles amb mapes de bits, ordinadors personals, la metàfora de l'escriptori i les 

finestres i els punters per clicar. 

Atès que la interacció persona-ordinador estudia la comunicació entre l'ésser humà i les 

màquines, això provoca que s'hagin de tenir uns coneixements per part dels dos, humà i 

màquina. Els ordinadors han d’adequar el sistema operatiu, tècniques gràfiques i llenguatges 

de programació als humans. Per la seva part, les persones han de tenir uns coneixements 

previs relacionats amb els ordinadors per tal de realitzar els objectius marcats amb la màxima 

eficiència possible. 

Així doncs, és important que hi hagi una bona comunicació entre usuari i ordinador, per aquest 

motiu la interfície ha d'estar dissenyada pensant en les necessitats de cada usuari. És de vital 

importància aquest bon enteniment entre les dues parts ja que sinó la interacció no serà 

possible. 

La usabilitat és un dels atributs més àmpliament estudiats dins de l’àmbit de la interacció 

persona ordinador. 
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2.2 La usabilitat 

2.2.1 Definició 
 

La usabilitat és la facilitat amb que la gent pot usar una eina, sistema o aplicació, per 

aconseguir un objectiu concret. 

Però per definir-la d’una manera més formal, segons la normativa ISO/IEC 9126: “La usabilitat 
fa referència a la capacitat que té un producte per ésser entès, aprés, utilitzat i atractiu per 
l’usuari en unes condicions específiques d’ús.” 
 
Per altra part, la normativa ISO/IEC 9241 també defineix la usabilitat com: “ l’eficàcia, 
eficiència i satisfacció amb la que un producte permet aconseguir objectius específics a usuaris 
específics en un context específic”. 
 

A partir de les definicions formals citades anteriorment els principis bàsics en que es basa la 

usabilitat són: 

- Facilitat d’aprenentatge: facilitat amb què nous usuaris desenvolupen una interacció 

efectiva amb el sistema o producte. 

- Flexibilitat: el sistema ha de poder ser usat en escenaris i contextos diferents i amb 
actors de tot tipus. 

 
- Eficient: l’usuari ha de complir el seu objectiu amb el menor temps i esforç possible. 

 

La usabilitat té molts “gurus” que treballen sobre ella. Alguns d’ells són, juntament amb les 

seves definicions: 

‐ Jakob Nielsen (2003): Atribut de qualitat que mesura el fàcil que són d’usar les interfícies 
web. 
 
‐ Redish (2000): És precís dissenyar llocs web per a que els usuaris siguin capaços de trobar el 
que necessiten, entendre el que troben i actuar apropiadament dins del temps que ells 
considerin adequat per a dur a terme aquella tasca. 
 
‐ Niegel Devan: Facilitat d’ús i acceptació d’un sistema o producte per a una classe particular 
d’usuaris que realitzen tasques específiques en un entorn específic. 
 
‐ Whitney Quesenbery: Proposa fer més comprensible la definició ISO 9421 i proposa definir 
usabilitat com l’extensió de les 5 “Es”: Effective (efectivitat), Efficiency (eficiència), Enganging 
(Atractiu), Error‐tolerant (tolerant a errors) i Easyto‐learn (fàcil d’aprendre). 
 

En informàtica, la usabilitat està molt relacionada amb la accessibilitat, fins al punt que alguns 

experts consideren que una forma part de l'altra o vic eversa. 
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2.2.2 Orígens 
El terme usabilitat, encara que d'origen llatí, en el context que s'utilitza deriva directament de 

l'anglès usability. 

 

Si bé els filòlegs hispànics consultats coincideixen a afirmar que el terme pot ser creat a la 

llengua castellana, la seva accepció no està clara. En castellà significa capacitat d'ús, és a dir, la 

característica que distingeix els objectes dissenyats per a la seva utilització dels que no. 

No obstant això l'accepció anglesa és més àmplia i es refereix a la facilitat o nivell d'ús, és a dir, 

al grau en què el disseny d'un objecte facilita o dificulta el seu maneig. 

La usabilitat, tradicionalment lligada al disseny de panells de control o interfícies per part dels 

enginyers, s'ha popularitzat amb l'arribada de gran quantitat de dispositius electrònics (mòbils, 

caixers automàtics, ordinadors, automòbils, ...) i l'ús de la informàtica (sistemes operatius, 

programari, pàgines web... ).  

Per a fer-los intuïtius i fàcils d'utilitzar, poden requerir disciplines tant diverses com: 

- enginyeria 

- psicologia 

- disseny i comunicació visual 

- informàtica 

- etnografia 

- estudis de mercat. 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Panell_de_control&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%ADcie
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A8fon_m%C3%B2bil
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caixer_autom%C3%A0tic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ordinador
http://ca.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B2bil
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_operatiu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari
http://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A0gina_web
http://ca.wikipedia.org/wiki/Enginyeria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3_visual&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A0tica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Etnografia
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudi_de_mercat&action=edit&redlink=1
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2.2.3 La usabilitat en la web 
 

Cada dia milions de persones naveguen per internet en busca de pàgines web del seu interès, 

ja sigui per motius d’oci, de treball, etc. 

Així doncs, la usabilitat en la web adquireix cada cop més importància, ja que cada web és la 

“cara” al món virtual de cada empresa i aquesta ha de ser fàcil d’usar i atractiva, per tal de 

satisfer al client i que aquest no canviï la pàgina per una de la competència. 

Per a que una pàgina web sigui usable, és tant fàcil com: 

- Estigui ben organitzada. 

- Els textos siguin clars, llegibles i adequats a cada tipus d’usuari. 

- Es carregui ràpid. 

- Sigui accessible. 

A continuació podem veure quatre principis d’usabilitat generals, redactats per la W3C 

(Consorci del World Wide Web): 

1. Respecte als estàndards web: 

 Enllaços de color blau, subratllats i els visitants de color morat. 

 Text negre en fons blanc. 

 Imatges amb text alternatiu. 

 L’usuari pot modificar la mida del text en el seu navegador per llegir‐lo millor. 
 

2. Ergonomia cognitiva i usos comuns a internet: 
 

 Lectura d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 
 

 Llenguatge natural. 
 

 Logotip a dalt a l’esquerra. 
 

 Ítems a l’esquerra, fitxes superiors i categories centrals. 
 

 Buscador a dalt a l’esquerra. 
 

 Ajuda a dalt a la dreta. 
 

 Llistes de no més de 7 elements. 
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3. Aspectes físics de la lectura i la percepció en una pantalla: 
 

 Millor lletres sans‐Serif que Serif (en una pantalla). 
 

 Contrast adequat. 
 

 Mida de lletra adequat. 
 

 L’amplada de línia i els marges influeixen en la lectura. 
 

 Títol, imatges i textos introductoris col·locats estratègicament. 
 

 Els elements animats distreuen l’atenció . 
 

4. Retolació i ajudes de navegació: 
 

 Rastre d’engrunes, ajuda a l’usuari a saber el camí. 
 

 Correcta retolació d’enllaços. 
 

 Mapa web. 
 

 Enllaços subtitulats. 
 

Tot i així, moltes pàgines web encara no apliquen aquests principis. 
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2.2.4 Beneficis de la usabilitat en la web     
 

Aplicant els principis descrits en l’apartat anterior, els beneficis que ens aporta que una pàgina 

web sigui usable són: 

‐ Més eficiència: Amb menys temps es pot acabar una tasca concreta. 
 
‐ Facilitat d’aprenentatge: El funcionament d’un objecte es pot deduir observant‐lo. 
 
‐ Més satisfacció per a l’usuari. 

De cara a un punt de vista intern a una empresa, Mayhew i Mantei van descriure que els 

beneficis en aplicar la usabilitat, són els següents: 

1. Desenvolupament: 

‐   Reducció dels costos de producció: Els costos i temps totals de desenvolupament es 
poden reduir evitant els nombre de modificacions i redissenys posteriors. S’optimitzen 
els costos de disseny i redisseny de les aplicacions. 
 

-  Reducció dels costos de manteniment i suport: Els sistemes que són fàcils d’utilitzar 
requereixen menys entrenament i suport, a més de menys manteniment. 

 
‐  Reducció dels costos corporatius: S’aconsegueix com a conseqüència dels dos punts 

anteriors. 
 
2. Ús intern: 

-  Reducció dels costos d’ús: Els sistemes que millor s’ajusten a les necessitats dels 
usuaris milloren la productivitat i la qualitat de les accions i les decisions. Els sistemes 
fàcils redueixen l’esforç i permeten als usuaris controlar més tasques. 

 
‐  Reducció dels costos d’aprenentatge: Un sistema amb elevades dosis d’usabilitat està 

organitzat de manera que s’adapta millor al model mental dels usuaris i per tant 
necessiten menys temps d’aprenentatge. 

 
‐  Millora la qualitat de vida dels usuaris: Redueix l’estrès incrementant la seva 

satisfacció i la productivitat. 
 
3. Vendes: 

‐  Increment de les ventes: Un producte més usable permet un millor màrqueting, degut 
a la bona imatge del producte, és més comprensible i per tant es ven més fàcilment. 

 
- Millora en la qualitat del producte: El disseny centrat en l’usuari dóna lloc a 

aplicacions de major qualitat d’ús, més competitives en un mercat que demana 
productes de fàcil ús. 

 
‐  Menor suport al client: Els sistemes usables són més fàcils d’aprendre i d’utilitzar, 

comportant un menor cost d’implantació i manteniment. 
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2.3 Jakob Nielsen 
 

Jakob Nielsen (5 d'octubre de 1957, Copenhaguen, Dinamarca) és una de les persones més 

respectades en l'àmbit mundial sobre usabilitat a la web. 

Aquest enginyer de interfícies va obtenir el seu doctorat en disseny d'interfícies d'usuari i 

ciències de la computació a la Universitat Tècnica de Dinamarca. Pel que fa a la seva carrera 

professional, ha passat per empreses com Bellcore, IBM i SUN Microsistems. 

Actualment destaca com a cofundador de Nielsen Normand Group juntament amb Donald 

Normand, un altre expert en usabilitat. 

La seva trajectòria es va iniciar el 1997 quan va escriure dos breus articles sobre com preparar 

els textos. Els títols d'aquests articles van ser:  

- Sigui breu! (escriure per a la web). 

- Com llegeixen els usuaris a la web. 

També ha escrit 6 llibres relacionats amb la usabilitat: 

- Hypertext and Hypermedia (1990) 

- Usability Engineering (1993) 

- Designing web usability: The Practice of Simplicity (1999) 

- Homepage Usability: 50 Websites Deconstructed (2001) 

- Prioritizing Web Usability (2006) 

- Eyetracking Web Usability (2008) 

 

En les seves principals teories sobre la usabilitat en la web, Nielsen destaca que per motius de 

temps, un usuari no acostuma a llegir tots els textos de la web, sinó que realitza un ràpid 

rastreig visual buscant elements que cridin la seva atenció. Per això és bo utilitzar paraules 

ressaltades amb negreta, llistes d’elements i títols de secció.  

Segons Nielsen, el contingut d’un text s’ha d’organitzar correctament per guanyar l’atenció del 

lector, utilitzant paràgrafs curts i adequats a l’estil de l’usuari. 

Jackob Nielsen va definir la usabilitat com l'atribut de qualitat que mesura el fàcils que són 

d'usar les interfícies web. 
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2.4 Avaluació de la usabilitat 
 

Per tal de trobar els diferents problemes d’usabilitat existents en qualsevol pàgina web, s’han 

creat diversos mètodes d’avaluació. 

Cada un d’aquests mètodes permet descobrir uns tipus d’errors o problemes d’usabilitat 

determinats, els quals posteriorment podran ser solucionats. 

Els mètodes d’avaluació de la usabilitat més importants són: 

Avaluació heurística: l’ideal és que la realitzin tres experts en aquest tema. Es tracta de que 

cada un per separat vagi avaluant diverses qüestions que fan referència a punts determinats 

de la web, indicant si en ells hi existeix o no un problema, si es tracta d’un problema greu o lleu 

i la seva freqüència. Finalment, els avaluadors es troben en una reunió final per posar en comú 

els errors detectats i buscar les possibles solucions. 

Avaluació de l’espai zonal de la web: està basada en una tècnica usada per Jakob Nielsen per 

avaluar les pàgines d’inici de diferents llocs web. Analitza la distribució de cada zona 

(benvinguda, navegació, contingut textual, etc.)  mirant si els percentatges de cada una d’elles 

s’apropen als ideals. Llavors es busquen els errors que i pugui haver i les recomanacions de 

millora. 

Tests d’usabilitat: es busquen diversos usuaris per a que realitzin una sèrie de tasques reals de 

navegació. Aquests tests ens permetran veure els possibles problemes de usabilitat del lloc, 

segons si l’usuari realitza la tasca encarregada amb facilitat o no i trobar les possibles 

solucions. 

Eye tracking: es una tècnica semblant a la dels tests d’usabilitat, però en aquest cas s’aplica un 

sistema de seguiment visual, que determina en quines parts de la web es centra més la visió de 

l’usuari. 

Anàlisi de fitxers (log): es basa en un sistema de fitxers els quals proporcionen informació 

sobre què visiten els usuaris i quin camí han seguit en la seva navegació. 

 

En aquest projecte s’han utilitzat les dues primeres tècniques, l’avaluació heurística i 

l’avaluació de l’espai zonal.  

En les de tests d’usabilitat, eye tracking i anàlisi de fitxers, es necessiten diversos usuaris per 

realitzar els tests, els quals requereixen molta quantitat de temps. Al haver d’analitzar trenta 

pàgines, es van descartar perquè la tasca era temporalment inabastable.  
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3. Desenvolupament del projecte 
 

Hem estructurat el desenvolupament del projecte seguint els següents passos o fases: 

1. Decidir quines tècniques d’avaluació de la usabilitat s’utilitzaran per l’anàlisi 

sol·licitat. 

2. Decidir les webs a analitzar. 

3. Fer els anàlisis per cada mètode i treure conclusions respecte aquest mètode. 

4. Anàlisi global i treure les conclusions finals.  

 

Anem a continuació a veure cadascun d’ells amb una mica més de detall:: 

1.- Decidir quines tècniques d’avaluació de la usabilitat s’utilitzaran per l’anàlisi sol·licitat 

Primer de tot, juntament amb el Toni Granollers, l’Eduard Cristóbal i la Yolanda Montegut, 

s’havien de decidir les tècniques que s’utilitzarien per tal de veure si les pàgines web del sector 

de fruita i d’oli de les terres de Lleida tenien una bona usabilitat.  

Al haver d’analitzar un alt nombre de pàgines, 35, des d’un bon principi ja es van descartar 

tècniques que requerissin usuaris per realitzar les avaluacions, ja que hauria estat 

temporalment inabastable i a més no es tenia suficients recursos. 

Així doncs, les tècniques escollides per dur a terme el projecte van ser les següents: 

- Avaluació de les pàgines d’inici mitjançant l’eina del GRIHO “Usabilidad en las páginas de 

inicio: 

La pàgina d’inici d’una web és la part més important, ja que és el punt d’entrada principal i 

serà on hi haurà una major interacció per part de l’usuari. Amb aquesta eina s’avalua l’espai 

zonal de cada pàgina d’inici, es diuen les errades detectades i les recomanacions de millora. 

Com el ventall de pàgines a analitzar era elevat i es disposava de pocs recursos, es va escollir 

aquesta tècnica, la qual no requereix usuaris finals per realitzar les avaluacions i, alhora, es 

provava aquesta eina dissenyada per la Cristina Pallàs en un projecte final de carrera.  

- Avaluació heurística: 

Vam decidir utilitzar aquesta tècnica ja que és idònia per tal de trobar la majoria de problemes 

d’usabilitat d’una web. Mitjançant una sèrie d’heurístiques programades, els avaluadors jutgen 

si cada element de la interfície compleix els principis d’usabilitat. 

Al ser també una tècnica que no requereix usuaris finals per a realitzar les avaluacions, ens era 

de gran utilitat donat el gran nombre de pàgines a analitzar. 

A més, també teníem la possibilitat d’utilitzar els coneixements que s’estan generant en el 

marc de la Tesi de la Llúcia, el qual està centrat en el tema de les avaluacions heurístiques. 
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2.- Decidir les webs a analitzar 

Després (o paral·lelament) d’haver decidit quines tècniques s’utilitzaran per realitzar l’anàlisi, 

la Yolanda Montegut em va passar el següent llistat de cooperatives dels sectors de fruita i 

d’oli dels voltants de Lleida. 

Com que no totes les cooperatives de la llista disposen de pàgina web, es marquen amb color 

verd i un marcador de paràgraf “ ” les que sí tenen plana web i que per tant s’ha pogut 

realitzar un anàlisi, i amb color vermell i un marcador de paràgraf “ ” les que no en tenen. 

Evidentment, les analitzades seran aquelles que tenen web. 

Disposa de pàgina web 

     No disposa de pàgina web 

Llistat de cooperatives a analitzar (ordenat alfabèticament pel nom del municipi): 

  Camp Sant Gaietà d'Aitona, SCCL 

  Agrícola d'Albatàrrec i Secció de Crèdit, SCCL 

  Agrària i Secció de Crèdit Sant Roc d'Albesa, SCCL 

  Camp d'Alcarràs i Secció de Crèdit, SCCL 

  Agrícola i Secció de Crèdit d'Alcoletge, SCCL 

  Almenar Fruits, SCCL 

  Sant Bartolomé d'Alpicat, SCCL 

  Frutalpi, (Alpicat) SCCL 

  Arbequina i Secció de Crèdit, SCCL (Cooperativa d’Arbeca) 

  Camp i Secció de Crèdit Sant Isidre de Bellcaire d'Urgell, SCCL 

  Agropecuària i Secció de Crèdit Verge de les Sogues de Bellvís, SCCL 

  Agrària Progressiva de Benavent-Portella, SCCL 

  Castell-Fruit, SCCL (Cooperativa de Castelldans) 

  Fruitera de Corbins i Secció de Crèdit, SCCL 

  Agropecuària i Secció de Crèdit de Juneda, SCCL 

  Stat. Cooperativa Sant Domènec (Grup Català) 

  Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció de Crèdit, SCCL 

  Actel, SCCL 

  La Bordeta Fruits, SCCL 

  Mariola Fruits, SCCL 

  Camp i Secció de Crèdit de Massalcoreig, SCCL 

  Menàrguens Fruits, SCCL 

  Miralcamp Fruits, SCCL 

  Fru-Rose, SCCL (Cooperativa de Rosselló) 

  Seròs-Fruits, SCCL 

  Agropecuària i Secció de Crèdit de Soses, SCCL 

  Trecoop Fruites, SCCL (Cooperativa de Sunadell) 

  Camp de Térmens, SCCL 

  Fructícola de Torrefarrera, SCCL 

  Foment Agrícola les Planes, SCCL 
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  Fruitera i Secció de Crèdit de Torrelameu, SCCL 

  Agrària Verge de Carrassumada i Secció de Crèdit, SCCL 

  Frutera Segrià, SCCL 

  Arbequina i Secció de Crèdit, SCCL (Cooperativa d’Arbeca) 

  Camp de Belianes, SCCL 

  Camp i Secció de Crèdit de Bellaguarda, SCCL 

  Camp de Bovera, SCCL 

  Camp de Cervià de les Garrigues i Secció de Crèdit, SCCL 

  Camp de Cogul i Secció de Crèdit, SCCL 

  Agrícola i Secció de Crèdit de El Soleràs, SCCL 

  Camp i Secció de Crèdit d'els Torms, SCCL 

  Agrícola Sant Isidre de Juncosa de les Garrigues, SCCL 

  Agroindustrial Catalana i Secció de Crèdit Sant Antoni Abad, SCCL (Cooperativa de La 

Granadella) 

  Agrupació del Camp Sant Isidre Llaurador, SCCL 

  Camp i Secció de Crèdit la Fraternal d'Albagés, SCCL 

  Agrícola de l'Albi, SCCL 

  Agrupació Oleària Lleidatana (AGROLES), SCCL 

  Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció de Crèdit, SCCL 

  Agrària i Secció de Crèdit la Borgenca, SCCL 

  Oli-Art, SCCL (Denominació d’Origen Les Garrigues) 

  Camp Foment Maialenc i Secció de Crèdit, SCCL 

  Camp de Maldà, SCCL 

  Camp i Secció de Crèdit de Sarroca, SCCL 

  Camp i Secció de Crèdit de Sunyer, SCCL 

  Camp de Vinaixa, SCCL 

 

 

3.- Fer els anàlisis per cada mètode i treure conclusions respecte aquest mètode  

- Per cada pàgina web, mitjançant l’eina per gestionar l’usabilitat en les pàgines d’inici 

es va realitzar un anàlisi que consta del següent:  

Es marca cada zona de la pàgina d’inici amb el color corresponent, segons es tracti de 

benvinguda, navegació, contingut textual, etc. 

Es generen uns gràfics amb els percentatges de cada zona i un altre gràfic comparatiu 

amb els valors ideals. Llavors es detecten les errades i es donen unes recomanacions 

de millora.  

A la part final, la de resultats es fa la mitjana del tant per cent de cada zona a més a 

més de la mitjana descartant els valors extrems. Al final amb aquests valors, es donen 

una sèrie de conclusions. 

Aquest anàlisi el podem trobar a l’apartat 4.5 d’aquest document. 



TFC – Anàlisi d’usabilitat de les pàgines web de cooperatives de fruita i oli de Lleida Xavi Ortiz Masip 

- 21 - 

 

- Per profunditzar més en l’estudi de la usabilitat de cada web també es va realitzar un 

anàlisi pel mètode heurístic de cada pàgina. Aquest estudi consisteix en descobrir els 

problemes d’estructura i d’usabilitat de cada pàgina.  

L’anàlisi, el vam dur a terme, per separat, la Llúcia i jo, ja que el Toni a causa d’un 

inconvenient, no hi va poder participar. Es tractava d’anar assignant cada un per 

separat unes puntuacions que diuen si cada element de la interfície presenta o no un 

problema, la gravetat d’aquest i la seva freqüència. 

Al finalitzar-lo, s’havien de posar en comú els problemes detectats, i decidir la gravetat 

del problema d’aquelles puntuacions en què no havíem coincidit. 

Els resultats de l’anàlisi heurístic els podem trobar a l’apartat 5.7 d’aquest document. 

 

4.-. Anàlisi global i treure les conclusions finals  

Havent realitzat els dos anàlisis explicats anteriorment, es van treure una sèrie de conclusions 

que ens diuen si les pàgines web d’aquests sectors són usables o tenen una bona usabilitat. A 

més també ens ajuden a veure els errors més comuns i perquè es cometen, així com donar 

unes recomanacions de millora. 
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4. Anàlisi de les webs mitjançant la tècnica de la Usabilitat 

de les Pàgines d’Inici 

4.1 Punt de partida 

 

En el llibre “Usabilitat de les pàgines d’inici”  de Jakob Nielsen i Marie 

Tahir, s’examina 50 pàgines web d’importants empreses analitzant la 

distribució de cada una de les seves parts: benvinguda, navegació, 

contingut textual, etc. indicant el tant per cent que hi apareix de cada 

una. 

Seguidament, s’indiquen els errors detectats a cada una, ja sigui en la 

distribució de la informació, en el llenguatge usat, o qualsevol altre 

factor. 

Finalment es donen unes recomanacions de millora, que farien una web més eficaç i fàcil 

d’usar. 

Aquest llibre, traduït en  catorze idiomes, és tot un referent en el terme de la usabilitat de les 

pàgines web http://www.useit.com/homepageusability/. 

En aquest projecte, es realitza la mateixa tècnica d’anàlisi que la del llibre però centrant-nos en 

pàgines web de cooperatives de fruita i d’oli de les terres de Lleida.  

En aquest cas però, el marcatge de cada zona de la pàgina i els gràfics obtinguts no es fa de 

forma manual com en el llibre sinó que s’utilitza una eina del grup de recerca interacció home 

ordinador, la qual es tracta també d’un projecte final de carrera de la Cristina Pallàs. 

L’anàlisi de les zones de cada web,  juntament amb els errors detectats i les recomanacions de 

millora, poden ajudar a millorar els dissenys de les pàgines d’inici i fer-les més usables de cara 

al client. 

http://www.useit.com/homepageusability/
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4.2 L’eina del grup de recerca en interacció home ordinador 

(GRIHO): usabilitat en les pàgines d’inici. 
 

En la primera part d’aquest projecte, l’eina “usabilitat en les pàgines d’inici” del grup de 

recerca en interacció home ordinador (GRIHO), cobra molta importància ja que l’anàlisi de les 

diferents pàgines web es realitza per mitjà d’ella. 

L’eina “usabilitat en les pàgines d’inici” és també un projecte final de carrera realitzat per la 

Cristina Pallàs (http://www.recercat.cat/handle/2072/97428), inspirat en el llibre de Jakob 

Nielsen i Marie Tahir “Usabilidad de las páginas de inicio”. 

Aquesta eina basada en una aplicació web, et permet pujar una captura de pantalla d’una 

pàgina d’inici i anar marcant les diferents zones d’aquesta: identitat i benvinguda, navegació, 

contingut textual, contingut audiovisual, publicitat i patrocini, autopromoció, interacció amb 

xarxes socials i espai sense utilitzar. Un cop marcades aquestes zones, l’aplicació genera dos 

gràfics:  un amb els tants per cents de cada una i un altre gràfic comparatiu dels tants per cents 

obtinguts amb els ideals. Llavors, en un formulari, es poden introduir les errades detectades i 

les recomanacions de millora d’aquella pàgina. Finalment es genera un informe amb tots els 

resultats obtinguts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del següent link es pot accedir a l’eina: http://www.grihohcitools.udl.cat/upi . 

 

 

 

http://www.recercat.cat/handle/2072/97428
http://www.grihohcitools.udl.cat/upi
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En la taula següent es mostra una descripció de cada zona junt amb el color que li correspon: 

Zona Color Descripció 

Identitat i benvinguda 
 Es tracta de les senyes d’identitat que introdueix l’empresa en la 

seva pàgina web tals com el seu nom, el logotip, la capçalera,  etc. 

Navegació 
 Fa referència a tot els vincles, a tot el que sigui clicable i porti 

l’usuari a una altra pàgina o secció, com els menús, links, barres 

laterals, etc. 

Contingut textual 
 Són tots els textos que apareixen en la pàgina, els quals donen 

qualsevol informació a l’usuari: textos de presentació de l’empresa, 

d’història, etc. 

Contingut audiovisual  Els vídeos o arxius de so que puguin aparèixer en la web.  

Publicitat i patrocini  Els logotips o textos de publicitat d’altres empreses. 

Autopromoció 
 Tot el referent a fer una promoció de la pròpia empresa com ara 

mapes de situació, segells de qualitat, dades administratives, etc. 

Xarxes socials 
 Links per a poder interaccionar amb xarxes socials com facebook, 

twitter, etc. 

Sense utilitzar 
 Espai en blanc en el qual no hi ha fotografies ni cap de les parts 

anteriors. 

 

Basant-nos en el llibre de Jakob Nielsen “Usabilitat en les pàgines d’inici” hem agafat com a 

valors ideals els següents: 

Zona Percentatge ideal 

Identitat i benvinguda 20% 

Navegació 20% 

Contingut textual 40% 

Contingut audiovisual 5% 

Publicitat i patrocini 5% 

Autopromoció 5% 

Xarxes socials 3% 

Sense utilitzar 2% 

Taula 1: descripció de les zones i els colors corresponents 

Taula 2: taula de percentatges ideals de cada zona 
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4.3. Avaluació de les pàgines d’inici mitjançant l’eina del GRIHO 

En el següent apartat es mostra un exemple concret d’una pàgina web analitzada amb l’eina 

del GRIHO “Usabilitat en les pàgines d’inici.  

Els passos seguits per cada pàgina són: 

- Captura de la pàgina principal 

- Marcatge de les zones 

- Càlcul de dos gràfics: un de percentual de cada zona i un de comparatiu del gràfic 

obtingut anteriorment amb l’ideal. 

- Resum de la pàgina 

- Errades detectades 

- Recomanacions de millora 

Com en les 34 pàgines el procés seguit sempre és el mateix, l’esmentat anteriorment, la resta 

de pàgines web analitzades es mostren a la part final del document en l’annex A (pàgina 55).  
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4.4 Exemple d’anàlisi de la pàgina web de la cooperativa d’Aitona 

mitjançant l’eina: “usabilitat en les pàgines d’inici” 

 

COOPERATIVA SANT GAIETÀ D’AITONA 
PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: pàgina principal de la web de Fruitona (Cooperativa d’Aitona) 

Imatge 2: zones de la web de Fruitona (Cooperativa d’Aitona) 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM: no és una pàgina molt vistosa ja que la capçalera, barra de navegació, cos, etc. són del 

mateix color, blanc. Tot i així en la pàgina principal es pot trobar molta informació referent a la 

cooperativa. És una de les poques webs d’aquest sector, que introdueix un buscador. 

El nom de la URL no té res a veure amb el nom de la cooperativa, sinó que fa referència a una 

classe de préssec. 

Els percentatges de benvinguda, navegació i autopromoció s’ajusten bastant als ideals. En 

canvi el contingut textual en queda una mica lluny. No té contingut audiovisual, publicitat i 

deixa bastant espai sense utilitzar. 

No realitza e-commerce. 

 

ERRADES DETECTADES: 

- Títols de la barra lateral de navegació com ara: confeccions o Global Gap, no deixen 

clar a l’usuari on el portaran si hi fa clic en ells. 

Gràfic 1: gràfic de les zones de la web de Fruitona (Cooperativa d’Aitona) 

Gràfic 2: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de Fruitona (Cooperativa d’Aitona) 
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- S’usa el mateix color per la capçalera, la barra de navegació, el cos i el peu de pàgina. 

Tampoc es diferencien amb cap marge. 

- Es deixa molt espai en blanc entre la capçalera i la barra de navegació lateral i el cos. 

- La URL (paraguayo.cat) no té res a veure amb el nom de la cooperativa (Fruitona), fet 

que la pot fer difícil de recordar per a l’usuari. 

 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Canviar el títols de la barra de navegació que porten per nom, confeccions i Global 

Gap, fent-los més intuïtius. 

- Diferenciar amb marges o colors diferents, la capçalera, la barra lateral de navegació, 

el cos i el peu de pàgina. 

- Ajuntar més la barra de navegació i el cos amb la capçalera, per tal de no deixar tant 

espai en blanc. 

- El vincle que porta per nom veure mapa, es podria canviar per “com arribar-hi”, per 

exemple. 

- Canviar el nom que té actualment la URL per el nom de la cooperativa per tal de que 

aquesta sigui més fàcil de recordar. 

 

La resta de pàgines web analitzades es troben en l’annex A d’aquest document (pàgina 55). 
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4.5 Resultats obtinguts mitjançant la tècnica d’usabilitat en les 

pàgines d’inici 
En aquest apartat es mostren els resultats obtinguts després d’analitzar cada una de les 

pàgines web de les cooperatives de la llista, mitjançant la tècnica de l’anàlisi de les pàgines 

d’inici, gràcies a l’eina del grup GRIHO abans esmentada. 

 

4.5.1 Cooperatives que disposen o no disposen de pàgina web 
En primer lloc, de les 55 cooperatives de la llista, 34 tenen pàgina web i 21 no, el que en 

termes percentuals significaria que un 64,45% de les cooperatives en disposa i un 34,55% no: 

 

 

Però si diferenciem els dos sectors, fruita i oli, tenim: 

De les 33 cooperatives de fruita de la llista, 19 (57,58%) tenen plana web i 14 (42,42%) no: 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,81%

38,19%

Disposen de pàgina 
web

No disposen de pàgina 
web

Cooperatives que disposen/no disposen de pàgina web (fruita i oli) 

Gràfic 69: gràfic percentual de les cooperatives que disposen/no disposen de pàgina web (fruita i oli) 

Cooperatives de fruita que disposen/no disposen de pàgina web 

Gràfic 70: gràfic percentual de les cooperatives de fruita que disposen/no disposen de pàgina web 

57,58%

42,42%
Disposen de pàgina 
web

No disposen de 
pàgina web
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Pel que fa a les d’oli, de les 22 de la llista, 17 (77,27%) disposen de pàgina web i 5 (22,73%) no: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem observar, hi ha un tant per cent més elevat de cooperatives del sector de l’oli que 

disposen de pàgina web (77,27%) envers les de fruita (57,58%). 

Aquest fet, en part és degut a que moltes cooperatives de fruita de la llista (Albesa, Alcoletge, 

Bellvís, Gimenells, i un llarg etcètera) estan adherides al grup Actel. 

El grup Actel és una associació de cooperatives que es dedica a comercialitzar la fruita que li 

proveeixen totes les cooperatives que hi estan adherides, per aquest motiu, moltes d’aquestes 

no disposen de pàgina web ja que no els cal. 

En canvi, en les del sector de l’oli, tenim un tant per cent més alt de cooperatives que tenen 

pàgina web, ja que l’oli a diferència de la fruita és un producte més econòmicament rendible si 

es ven al detall, és a dir si el client final va directament a la cooperativa a comprar-lo. 

Per aquest motiu les cooperatives del sector de l’oli tenen una necessitat més alta de donar-se 

a conèixer al consumidor i tenir pàgina web n’és una bona forma. 

 

Cooperatives d’oli que disposen/no disposen de pàgina web 

Gràfic 71: gràfic percentual de les cooperatives d’oli que disposen/no disposen de pàgina web 

77,27%

22,73% Disposen de pàgina 
web

No disposen de 
pàgina web
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4.5.2 Taula de percentatges obtinguts mitjançant l’eina per 

gestionar l’usabilitat en les pàgines d’inici 
Tot seguit es mostra en una taula els percentatges obtinguts de cada zona, mitjançant l’eina 

per gestionar l’usabilitat en les pàgines d’inici, per a cada una de les pàgines web. 

De tots aquests percentatges obtinguts de cada zona, n’he tret una mitjana que ens ajudarà a 

veure al voltant de quins valors es mouen, si s’apropen als ideals, etc.  

Per realitzar aquesta mitjana he descartat les següents pàgines web, ja que aquestes sol 

disposen de part de benvinguda i de les dades administratives de la cooperativa, sense 

navegació, contingut textual, etc. ja sigui perquè estan en construcció o simplement, 

abandonades, la qual cosa no són adequades per realitzar-ne una valoració. 

Pàgines web descartades: 

- Almenar Fruits, SCCL 

- Mariola Fruits, SCCL 

- Miralcamp Fruits, SCCL 

- Agrícola de l’Albi, SCCL 

- Agrupació Oliaria Lleidatana (AGROLES), SCCL 
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Camp Sant Gaietà 

d’Aitona 
16,92% 13,17% 28,64% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 28,77% 

Agrícola d’Albatàrrech 22,61% 4,86% 11,32% 9.53% 0,00% 3,65% 0,00% 48,04% 

Camp d’Alcarràs 15,73% 7,86% 0,00% 53.63% 6,36% 7,23% 0,61% 8,59% 

Sant Bartolomé 

d’Alpicat 
34,48% 7,98% 22,85% 0,00% 0,00% 3,38% 0,00% 31,30% 

Agrària progressiva de 

Benavent-Portella 
12,85% 23,83% 13,75% 0,00% 1,61% 5,64% 0,00% 42,32% 

CastellFruit, 

(Castelldans) 
20,42% 30,55% 39,75% 4,66% 0,00% 0,00% 0,00% 4,62% 

Agropecuària de 

Juneda 
13,81% 11,99% 50,68% 0,00% 0,00% 9,69% 0,00% 13,82% 

Stat. Cooperativa Sant 

Domènech (Grup 

Català) 

17,38% 67,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,62% 

Actel 17,84% 24,52% 0,00% 0,00% 1,83% 7,01% 0,00% 48,80% 

La Bordeta Fruits 13,97% 17,87% 25,60% 4,74% 0,25% 8,23% 0,00% 29,34% 

Fru-Rose (Rosselló) 12,02% 6,19% 0,00% 0,00% 2,69% 2,69% 0,00% 76,40% 

Seròs-Fruits 53,33% 8,14% 24,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 

Agropecuària de Soses 18,80% 23,99% 17,52% 0,00% 1,62% 3,67% 0,00% 34,40% 

Trecoop Fruites 

(Sudanell) 
79,60% 5,33% 0,00% 0,00% 0,59% 3,30% 0,00% 11,19% 

Arbequina (Arbeca) 31,72% 18,35% 2,75% 0,00% 2,36% 35,39% 0,00% 9,44% 

Camp de Bellaguarda 23,10% 6,54% 27,38% 0,00% 2,79% 16,74% 0,00% 23,45% 

Camp de Bovera 29,63% 6,37% 31,74% 0,00% 0,00% 4,74% 0,00% 27,52% 
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Camp de Cervià de Les 

Garrigues 
11,72% 16,25% 24,46% 0,00% 0,00% 12,95% 0,00% 34,62% 

Agrícola de El Soleràs 24,39% 20,59% 29,00% 0,00% 0,00% 26,01% 0,00% 0,00% 

Camp de Els Torms 26,16% 14,53% 45,90% 0,00% 0,00% 13,08% 0,32% 0,00% 

Agrícola Sant Isidre de 

Juncosa 
37,82% 7,96% 0,00% 0,00% 0,00% 4,60% 0,00% 49,62% 

Agroindustrial 

Catalana Sant Antoni 

Abad (La Granadella) 

21,84% 26,81% 21,81% 0,00% 0,86% 28,68% 0,00% 0,00% 

Camp la Fraternal 

d’Albagés 
9,01% 16,04% 50,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,47% 

Sant Isidre de Les 

Borges Blanques 
13,07% 21,53% 6,21% 0,00% 0,65% 13,44% 0,00% 45,10% 

Agrària La Borgenca 19,69% 10,84% 44,35% 0,00% 0,00% 5,95% 0,00% 18,89% 

Oli-Art 6,42% 6,17% 23,22% 0,00% 12,32% 4,94% 0,00% 46,93% 

Camp Foment 

Maialenc (Maials) 
0,00% 24,15% 0,00% 0,00% 0,00% 16,83% 0,00% 59,02% 

Camp de Maldà 24,89% 15,35% 41,17% 0,00% 0,00% 8,23% 0,00% 10,37% 

Camp de Vinaixa 10,95% 15,51% 0,00% 0,00% 0,00% 16,80% 0,00% 56,74% 

 

 

  

Taula 3: taula de percentatges obtinguts de cada zona, per a cada pàgina web. 
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Així doncs, en la següent taula es mostra la mitjana de cada zona juntament amb la mitjana 

sense els casos extrems. 

Per tal d’afinar més l’anàlisi realitzat, descartarem els casos extrems perquè ens poden fer 

distorsionar els valors obtinguts. Considerarem casos extrems aquells valors que superen per 

dalt o per baix el 50% del valor “ideal”. Per exemple, si el valor ideal és 20% es descarten 

aquells valors inferiors al 10% i els superiors a 30%. 

Valor mitjà de cada zona 
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Mitjana: 18,80% 15,35% 22,85% 0,00% 0,00% 7,01% 0,00% 27,52% 

Mitjana sense  

casos extrems 
17,84% 17,87% 28,82% 4,70% 2,79% 4,67% 0,00% 0,00% 

Valor ideal1: 20,00% 20,00% 40,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 2,00% 

 

 

Per realitzar la mitjana sense els casos extrems de “identitat i benvinguda”, s’han descartat: Sant 

Bartolomé d’Alpicat, Seròs Fruits, Trecoop (Sudanell), Arbequina (Arbeca), Agrícola Sant Isidre de 

Juncosa de les Garrigues, La Fraternal d’Albagès, Oli-art, Camp Foment Maialenc. 

Per “navegació” s’han descartat: Agrícola d’Albatàrrech, Camp d’Alcarràs, Sant Bartolomé d’Alpicat, 

Cooperativa Sant Domènech, Fru-Rose (Rosselló), Seròs Fruits, Trecoop (Sudanell), Camp de Bellaguarda, 

Camp de Bovera, Sant Isidre de Juncosa de les Garrigues, Oli-art. 

Per “contingut textual” s’han descartat Agrícola d’Albatàrrech, Camp d’Alcarràs, Agrària progressiva de 

Benavent-Portella, Cooperativa Sant Domènech, Actel, Fru-Rose (Rosselló), Agropequària de Soses, 

Trecoop (Sudanell), Arbequina (Arbeca), Agrícola Sant Isidre de Juncosa de les Garrigues, Camp de 

Vinaixa. 

Per “contingut audiovisual” solament dues cooperatives entraven dins del rang: Castell-Fruit 

(Castelldans) i La Bordeta Fruits. 

Per “publicitat i patrocini” tenim quatre cooperatives: Camp d’Alcarràs, Agrària progressiva de 

Benavent-Portella, Fru-Rose (Rosselló), Arbequina (Arbeca) i Camp de Bellaguarda. 

                                                           
1
 Recordem que els valors “ideals” són els establerts per J. Nielsen i M. Tahir al llibre “Usabilitat en les 

pàgines d’inici” i que podem veure en la pàgina 22 d’aquest mateix document 

Taula 4: taula de percentatges mitjans obtinguts de cada zona. 
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Per “autopromoció” s’han descartat: Camp Sant Gaietà d’Aitona, Castell-Fruit (Castelldans), 

Agropecuària de Juneda, Sant Domènech, Seròs-Fruits, Arbequina (Arbeca), Camp de Bellaguarda, Camp 

de Cervià de les Garrigues, Agrícola del Soleràs, Camp dels Torms, Agroindustrial Catalana de Sant 

Antoni Abad (La Granadella), La Fraternal d’Albagès, Sant Isidre de Les Borges Blanques, Foment 

Maialenc, Camp de Vinaixa. 

“Xarxes socials” i “espai sense utilitzar” no s’ha fet mitjana sense casos extrems perquè no havia cap 

valor que entrés dins del rang. 

El gràfic resultant dels valors mitjans de cada zona seria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I el gràfic descartant els casos extrems: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valors mitjans de les zones web 

Gràfic 72: gràfic dels valors mitjans de cada zona de la web 

Gràfic 73: gràfic dels valors mitjans sense casos extrems de cada zona de la web 
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El gràfic comparatiu de la mitjana, la mitjana sense els valors extrems i el tant per cent ideal és 

el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem observar, les úniques zones que estan a prop dels valors ideals són les d’identitat i 

benvinguda, i autopromoció. En el primer cas, la majoria de les pàgines analitzades disposen 

d’una bona capçalera on figura el nom de la cooperativa juntament amb el seu logotip, els 

quals ocupen al voltant d’un 20% de la pàgina. En el segon, el d’autopromoció, gairebé totes 

introdueixen les dades administratives de la cooperativa a més a més de segells de qualitat 

atorgats per tal de promocionar-se de cara al client. 

Pel que fa a la part de navegació la mitjana resultant queda una mica curta en vers el tant per 

cent ideal. Aquest fet és degut a l’alt percentatge d’espai sense utilitzar que tenen la majoria 

de webs, el qual fa baixar el de navegació. 

En canvi el percentatge de contingut textual dista molt de la ideal. Solament dues de cada tres 

pàgines tenen contingut textual amb forma de noticies de la cooperativa, una breu història o 

un text de presentació. Altrament, una de cada tres no en té gens i el substitueixen amb 

fotografies, segells d’autopromoció o espai en blanc. És la zona on el tant per cent dista més 

de l’ideal. 

Gràfic 74: gràfic comparatiu de la mitjana, la mitjana sense casos extrems i el percentatge ideal. 
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També s’ha pogut comprovar, que la majoria de pàgines deixa molt espai sense utilitzar. En 

lloc de fer un ús eficient de l’espai introduint fotografies, contingut textual, audiovisual, etc. es 

deixa en blanc.  

Finalment, tenim tres zones en què la mitjana és d’un 0,00%, contingut audiovisual, publicitat 

i patrocini i xarxes socials. Molt poques pàgines web incorporen aquestes parts i són poc 

habituals de veure en pàgines web de cooperatives. Per això, el tant per cent mitjà resultant és 

de 0. 
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4.5.3 Errades detectades amb més freqüència 
En aquest apartat es reflecteixen les errades més comuns que s’han trobat a les diferents 

pàgines web analitzades: 

- Molt espai sense utilitzar: és l’errada que s’ha trobat amb més freqüència. Gairebé 

totes les pàgines analitzades tenen un percentatge d’espai sense utilitzar per sobre de 

l’ideal. 

En moltes pàgines, aquesta errada es podria solucionar introduint-hi un text de 

presentació o història de la cooperativa en la seva part central, ja que moltes no en 

tenen. Aquest text faria que quedés una web més complerta i atractiva per a l’usuari. 

A més a més també es podrien introduir fotografies de l’empresa o contingut 

audiovisual per tal d’aprofitar més l’espai i que no quedés tant espai sense utilitzar. 

 

- Títols de seccions inadequats: també s’han trobat bastants títols de seccions 

inadequats i/o confusos, els quals no queda clar on porta un clic en ells. Aquest fet 

comporta que es creï una certa confusió de cara a l’usuari, ja que pot ser que aquest 

no accedeixi en aquella secció i per tant moltes vegades es queda sense ser visitada. 

Així doncs, utilitzar un títols clars, concisos i adequats farà que l’usuari dedueixi 

ràpidament on el portarà un clic en ell i augmentarà les visites d’aquella secció. 

 

- No mostrar les dades administratives de l’empresa: molts usuaris accedeixen a la 

pàgina web d’una empresa per buscar les seves dades administratives (adreça, telèfon, 

direcció, e-mail, etc.) i en molts casos aquestes no apareixen directament en la pàgina 

principal sinó que l’usuari s’ha de moure per les diferents seccions per trobar-les. 

Per tant és bo que cada empresa tingui les seves dades administratives en la seva 

pàgina principal, al peu de pàgina per exemple, per a que l’usuari les pugui veure 

directament quan accedeix a la web. 

 

- No utilitzar vincles a formularis de contacte: també és una bona tècnica introduir un 

vincle en la pàgina principal, que porti a un formulari de contacte amb l’empresa, i 

moltes pàgines web no en tenen. 

Aquesta tècnica estalvia temps a l’usuari que vol contactar amb l’empresa, ja que 

aquest ho pot fer directament des de la seva pàgina principal. 
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- URL’s inadequades: s’ha trobat moltes pàgines web de cooperatives, més aviat les del 

sector de l’oli, que no utilitzen el nom de la cooperativa com a URL, sinó que aquesta 

és el nom de la marca que comercialitzen. 

Aquest fet, fa difícil de recordar per a l’usuari la URL de la pàgina ja que és més fàcil 

recordar-la pel nom de la cooperativa que no pas per la marca que comercialitza, i 

encara més si aquest no sap el nom de la marca. 

A més a més també es possible que si la URL no conté el nom de la cooperativa, quan 

un usuari la busqui en un cercador web, aquesta no aparegui en les primeres 

posicions. 

 

- Títols de pestanyes inadequats: en moltes pàgines web es descuida ficar un títol 

adequat per a la pestanya del navegador i en aquesta hi apareix noms com la seva 

URL, “sense títol”, noms llargs que no hi caben, etc. 

El títol de la pestanya del navegador ajuda a l’usuari a veure ràpidament en quin lloc 

de la pàgina es troba i per tant aquest hauria de portar el nom de la secció i, si es pot, 

acompanyat amb el de la cooperativa. 

 

4.5.4 E-commerce 
Tot i que l’e-commerce o comerç electrònic és una pràctica cada vegada més habitual en la 

xarxa, hem pogut comprovar que en les pàgines web dels sectors de la fruita i de l’oli és una 

tècnica molt poc explotada. 

 

Pel que fa al sector de la fruita solament 2 pàgines de 17, utilitzen aquesta tècnica. 

Pàgines web del sector fructícola que realitzen comerç electrònic: 

- Cooperativa Sant Bartolomé d’Alpicat, SCCL (www.sanbartolome.cat) 

- Castell-fruit, SCCL (Cooperativa de Castelldans)(www.castelldans.net) 

 

En el sector de l’oli les pàgines que fan comerç electrònic són unes quantes més però tampoc 

és una pràctica molt habitual, ja que 6 pàgines de 17 realitzen e-commerce. 

Pàgines web del sector de l’oli que realitzen comerç electrònic: 

- Cooperativa Arbequina SCCL (Arbeca) (www.arbequina.coop) 

- Cooperativa del Camp Cervià de les Garrigues, SCCL  (www.campdecervia.com) 

 

http://www.arbequina.coop/
http://www.campdecervia.com/
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- Cooperativa agrícola del Soleràs, SCCL (www.coopelsoleras.es) 

- Cooperativa agrícola Sant Isidre de Juncosa de les Garrigues, SCCL 

(www.coopjuncosa.com) 

- Cooperativa del Camp la fraternal d’Albagès, SCCL (www.cooperativaalbages.com) 

- Cooperativa del Camp Foment Maialenc, SCCL (www.barodemaials.cat) 

 

Així doncs, podem considerar que el comerç electrònic no és una pràctica gens explotada en 

les pàgines web de cooperatives de fruita i d’oli, per tal de vendre els seus respectius 

productes a través de la web.  

http://www.coopelsoleras.es/
http://www.coopjuncosa.com/
http://www.cooperativaalbages.com/
http://www.barodemaials.cat/
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5. Anàlisi de les webs mitjançant el mètode d’avaluació 

heurística 

5.1  Definició “formal” 

Hom denomina heurística la capacitat d'un sistema per a realitzar de forma immediata 
innovacions positives per als seus fins. 

La capacitat heurística és un tret característic dels humans. Des d'aquest punt de vista del qual 
pot descriure's com l'art i la ciència del descobriment i de la invenció o de resoldre problemes 
per mitjà de la creativitat i el pensament lateral o pensament divergent. 

L'etimologia d'"heurística" és la mateixa que la de la paraula eureka, l'exclamació que hom 

atribueix a Arquímedes en un episodi tan famós com apòcrif.  

La paraula "heurística" apareix en més d'una categoria gramatical. Quan s'usa com substantiu, 

identifica l'art o la ciència del descobriment, una disciplina susceptible de ser investigada 

formalment. Quan apareix com adjectiu, es refereix a coses més concretes, com estratègies 

heurístiques, regles heurístiques o sil·logismes i conclusions heurístiques.  

És evident que aquests dos usos estan íntimament relacionats ja que l'heurística usualment 

proposa estratègies heurístiques que guien el descobriment. 

 

5.2 Definició tècnica 
 
Una avaluació heurística es realitza, en sentit informàtic, per descobrir problemes d’usabilitat i 
estructura de pàgines web, aplicacions i d’altres elements software que siguin usats per 
d’altres persones. 
 
Es realitza per un grup d’experts i detecta aproximadament el 42% dels problemes greus de 
dissenys i el 32% dels problemes menors. 
 
Els experts segueixen un conjunt de principis o heurístiques prèviament dissenyades i 
posteriorment es reuneixen per posar en comú els resultats. 
  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Humans
http://ca.wikipedia.org/wiki/Creativitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pensament_lateral
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pensament_divergent
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arquimedes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B2crif
http://ca.wikipedia.org/wiki/Substantiu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Adjectiu
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5.3 Principis heurístics 
 

L’any 1994, Jakob Nielsen va definir deu principis generals per al disseny d'interfície d'usuari. 

Se'ls anomena "heurística", ja que estan més en la naturalesa de les regles d'or de les 

directrius específiques d'usabilitat. Són les següents: 

Visibilitat de l'estat del sistema 

 El sistema sempre ha de mantenir informat l'usuari sobre el què està passant, a través 

d'informació adequada en un termini raonable. 

Coincidència entre el sistema i el món real 

El sistema ha de parlar el llenguatge dels usuaris, amb paraules, frases i conceptes familiars per 

a l'usuari, en lloc de termes relacionats amb el sistema. Seguir les convencions del món real, de 

manera que la informació aparegui en un ordre natural i lògic. 

Control d'usuaris i llibertat 

Els usuaris sovint trien funcions del sistema per error i serà necessari una "sortida 

d'emergència" per sortir de l'estat no desitjat sense haver de passar a través d'un ampli diàleg. 

Suport per desfer i refer. 

Consistència i estàndards 

Els usuaris no haurien d'haver de preguntar-se si diferents paraules, situacions o accions 

signifiquen el mateix. Seguiu les convencions de la plataforma. 

Prevenció d'errors 

Un disseny que preveu els problemes és millor que uns bons missatges d’error. Per tant, és 
aconsellable perdre una mica de temps intentant esbrinar quins problemes es pot trobar 
l’usuari en temps d’execució i intentar solucionar‐los. 
 
Reconeixement 

Minimitzar la càrrega de l'usuari, destacant els objectes, accions i opcions visibles. L'usuari no 

hauria d’haver de recordar la informació d'una part a una altra. Les instruccions d'ús del 

sistema han de ser visibles o fàcilment recuperables. 

La flexibilitat i l'eficiència en l'ús 

El sistema ha d’estar dissenyat per a que pugui ésser utilitzat per un rang ampli d’usuaris. S’ha 
de facilitar l’accés a nous usuaris amb instruccions, però sense dificultar el camí dels usuaris 
avançats. S’ha de permetre als usuaris avançats anar directament al contingut que busquen. 
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Estètica i disseny minimalista 

Els diàlegs no han de contenir informació que és irrellevant o rarament necessària. Cada unitat 

addicional d'informació en un diàleg competeix amb les dependències pertinents de la 

informació i disminueix la seva visibilitat relativa. 

Ajudeu als usuaris reconèixer, diagnosticar, i recuperar-se d'errors 

Els missatges d'error han de ser expressats en un llenguatge senzill (sense codis), indicar amb 

precisió el problema i suggerir una solució constructiva. 

Ajuda i documentació 

L’ajuda o documentació, ha d’estar fàcilment accessible per als usuaris. 

 

5.4 Avantatges i inconvenients de l’avaluació heurística 
 

Els avantatges principals d’aquest mètode són: 

- Té un baix cost comparat amb altres mètodes. Segons Jakob Nielsen solament es 

necessiten de 3 a 5 avaluadors. 

- No es necessita una llarga planificació. 

- Detecta una alta quantitat de problemes greus i molts problemes lleus.  

- El temps emprat per realitzar una avaluació heurística, és menor que en molts altres 

mètodes. 

- Es pot realitzar en dissenys inicials i d’aquesta forma es poden solucionar els errors 

abans de que siguin més problemàtics. 

Però com tots els mètodes, també té els seus inconvenients: 

- És subjectiu, ja que els avaluadors donen la seva opinió personal. 

- Hi ha problemes que no seran detectats, els quals si que ho serien mitjançant altres 

mètodes com ara el test d’usabilitat. 

- En molts casos, no suggereix una solució als problemes detectats. 
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5.5 Passos a seguir per realitzar una avaluació heurística (segons 

Jakob Nielsen) 
 

Seguidament, es mostren els passos a seguir per a realitzar una avaluació heurística, els quals 

va definir Jakob Nielsen: 

1r - Planificació: 

Primer de tot, el coordinador ha de tenir una presa de contacte amb el sistema per tal de 

poder adaptar l’avaluació. Haurà de determinar quins seran els objectius, buscar els experts 

que ho avaluaran i escollir les heurístiques i subheurístiques que s’utilitzaran. 

 

2n – Primera reunió: 

Es concreta una primera reunió abans de començar l’avaluació amb els experts, per 

determinar com s’ha de fer i els passos que es seguiran. 

3r – Realització de l’avaluació heurística: 

Els avaluadors comencen a realitzar les anàlisis sobre la interfície per comprovar si les 

heurístiques escollides es compleixen o no. En cas negatiu, el qual significa que s’ha detectat 

un problema, queda registrat al sistema, puntuant cada heurística tal com s’ha acordat a la 

primera reunió. 

4t – Reunió final: 

Una vegada tots els avaluadors han finalitzat les respectives avaluacions, es reuneixen per 

posar en comú els problemes detectats. Aquests es van discutint un a un i es comenten les 

puntuacions que ha assignat cada avaluador. Al ficar en comú totes les valoracions, s’obtenen 

uns resultats més òptims. 

5é – Anàlisi de resultats: 

Finalment, el coordinador presenta un informe amb tots els problemes detectats i les possibles 

solucions, a partir de les avaluacions i la reunió final. 
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5.6 Realització de l’avaluació heurística 
 

En aquest apartat, es descriuen els passos marcats per Jakob Nielsen, per a realitzar una 

avaluació heurística, centrats en aquest projecte. 

1r – Planificació:  

Primer de tot, vaig quedar amb la Llúcia i el Toni per tal de planificar els passos a seguir per 

realitzar l’avaluació. La Llúcia em va enviar  una llarga llista d’heurístiques, en la qual havia de 

seleccionar les que més bé s’adaptessin al meu projecte. Un cop les vaig haver seleccionat, 

vam tornar a quedar amb la Llúcia i el Toni per realitzar la primer reunió. (Les heurístiques 

seleccionades apareixen a l’apartat 8.1 del document). 

2n – Primera reunió: 

En la primera reunió, es va decidir que els avaluadors seriem la Llúcia, el Toni i jo, però 

finalment sol vam poder realitzar l’avaluació la Llúcia i jo perquè al Toni li van sorgir una sèrie 

d’inconvenients. Tot seguit, vam acordar com s’haurien de puntuar les diferents 

subheurístiques que s’havien escollit. Llavors, es va fer una avaluació de prova per 

familiaritzar-nos amb l’aplicació que usaríem. 

3r – Realització de l’heurística: 

Un cop acabada la primera reunió, ja es podia començar a realitzar l’avaluació heurística. Per 

això, es va fer servir una aplicació del Grup de Recerca en Interacció Home Ordinador (GRIHO). 

La tasca consistia en puntuar cada subheurística segons la gravetat o no del problema, és a dir, 

l’impacte: 

0: No és un problema. 

1: És un problema lleu. 

2: És un problema greu. 

Desprès d’haver assignat a una subheurística una d’aquestes puntuacions, si es tractava d’un 

problema s’havia de dir la freqüència en què apareixia: 

0: Apareix en una part concreta. 

1: Apareix en algunes parts. 

2: Apareix en la majoria de parts. 

L’aplicació guarda cada puntuació i la seva freqüència en un arxiu Excel que posteriorment es 

fet servir per analitzar els resultats. 
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4t – Reunió final: 

Un cop la Llúcia i jo havíem fet l’avaluació per a totes les pàgines, vam haver de mirar les 

heurístiques que havíem puntuat diferent, i decidir conjuntament, quin era l’impacte i 

freqüència reals, per acabar tenint uns resultats complets. 

 

5é – Anàlisi de resultats: 

Acabada la reunió final, ja es podien veure els problemes més greus de cada web i els que es 

fan amb més freqüència. Llavors, ja es podien donar solucions a aquests problemes detectats. 

El document què em va passar la Llúcia per tal de realitzar l’anàlisi heurístic, estava format per 

16 blocs de subheurístiques, en els quals vaig escollir els que més s’adaptaven al meu projecte. 

Cada bloc valora una sèrie de qüestions que ajuden a esbrinar si el sistema té una bona 

usabilitat de cara a l’usuari. 

Mitjançant aquestes qüestions es poden detectar molts problemes d’usabilitat en les 

interfícies. 

En cada bloc es mira una sèrie de possibles problemes amb un fons comú. 

Els blocs escollits en aquest projecte, amb les seves subheurístiques són els següents: 

BLOC 1: facilitat d’ús 

1. Es proporciona només la informació imprescindible en cada moment per realitzar cada 

tasca? 

2. Les tasques que ofereix el sistema són totes fàcils d'aprendre i realitzar? 

3. Es presenta la informació en l'ordre que s’ha d’utilitzar? 

4. Totes les tasques i informacions són familiars per a l'usuari? 

BLOC 2: control de l’usuari 

1. L'usuari pot en tot moment avançar i retrocedir lliurement pel sistema interactiu? 

2. Són menús amplis (que molts articles en un menú) en lloc de profunds (molts nivells de 

menú)? 

BLOC 3: consistència 

1. Apareixen tots els elements iguals de la mateixa manera o amb el mateix format en tot 

el sistema interactiu? 

2. Apareixen tots els elements iguals agrupats i situats al mateix lloc? 

3. Apareixen els mateixos colors en tot el sistema interactiu? 

4. Tenen totes les finestres i pàgines un títol? 

5. Hi ha la possibilitat de realitzar scroll vertical i horitzontal en totes les finestres? 

BLOC 4: contingut – imatges, informació 
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1. Imatges Etiquetades: Les imatges estan etiquetades i apareix el seu títol en passar per 

sobre amb el ratolí? 

2. ¿S'eviten els elements animats? 

3. ¿S'ha cuidat la resolució de les imatges perquè no es vegin pixelades i siguin d'una 

mida adequada per la seva correcta visualització? 

4. La informació està prou actualitzada? ¿Apareix data de publicació o darrera 

actualització? 

5. Apareixen les notícies en un lloc destacat de la web, amb vincle a la notícia en el 

titular, i un clar resum del contingut de la notícia? 

6. Hi ha informació clara de les dades per contactar amb el responsable de la interfície 

(telèfon, mail, etc)? 

BLOC 5: càrrega de memòria 

1. Els elements més importants estan ressaltats? 

2. No apareix més informació de la imprescindible que pugui distreure o molestar a 

l'usuari? 

3. La primera paraula de cada menú és la més important? 

4. ¿Comencen les dades en la part superior esquerra? 

5. No apareix aglomeració d'informació en cap zona de manera que tot es veu clar i 

precís? 

BLOC 6: flexibilitat – eficiència d’us, disseny minimalista i icones 

1. El sistema és eficient d'acord amb l'ús que es fa del mateix? 

2. ¿S'utilitzen els colors amb discreció? 

3. Tenen totes les icones un disseny simple? 

4. Es distingeixen les icones del fons del sistema interactiu? 

5. ¿Les icones són concretes i familiars? 

BLOC 7: diàleg 

1. ¿S'utilitza un vocabulari familiar per a l'usuari? 

2. ¿No es troben termes pertanyents a cap tipus d'argot? 

3. Es ofereix tota la informació de forma consistent? Correctament gramaticalment i amb 

estructures consistents? 

4. Les frases són curtes i simples? 

5. Apareixen les idees principals al principi dels textos? 

6. ¿S'evita la repetició de contingut? 

7. Té un URL comprensible? 

BLOC 8: navegació 

1. ¿Indiquen els enllaços clarament cap a on apunten amb un títol apropiat perquè 

l'usuari pugui intuir la resposta del sistema davant la seva acció? 

2. Apareix l'àrea de navegació principal en un lloc rellevant o al costat del cos principal de 

la pàgina de manera que és fàcil i ràpid de localitzar? 
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3. Apareixen els elements de l'àrea de navegació agrupats de manera que els elements 

semblants quedin els uns junt els altres? 

4. ¿S'utilitza per denominar les opcions del menú termes fàcilment identificables? 

5. La totalitat d'elements de l'àrea de navegació està visible sense que l'usuari faci cap 

interacció? 

6. Si el vostre lloc incorpora una funció de carret de la compra, ¿Apareix un vincle cap a 

ell a la pàgina d'inici. 

BLOC 9: protecció de dades 

1. El procés d'identificació és simple i consistent i protegeix les dades d'un ús no 

autoritzat? 

2. Els caràcters corresponents a la contrasenya apareixen directament ocults en el 

formulari d'identificació? 

BLOC 10: internacionalització 

1. Apareix la data i hora d'última actualització de contingut? 

2. Apareix l'opció de multi idioma? 

 

Al haver realitzat una avaluació heurística a 29 pàgines web, les puntuacions assignades per la 

Llúcia i jo de la gravetat i la freqüència de cada una, apareixen a la part final del document en 

l’annex B (pàgina 158). Alhora, també es reflecteixen les puntuacions acordades en la reunió 

final, les quals no havíem coincidit en l’avaluació individual. 
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5.7 Resultats obtinguts mitjançant l’avaluació heurística 
 

En aquest apartat es mostren els resultats i els problemes d’usabilitat més comuns que s’han 

trobat desprès de realitzar l’avaluació heurística amb la Llúcia. 

Aquí es mostren els errors més freqüents en general i a la part final del document (pàg. 158), 

en un annex, les avaluacions heurístiques de cada pàgina amb les subheurístiques i les 

puntuacions donades per cada un. 

Pel que fa a la facilitat d’ús de les pàgines web d’aquests sectors analitzades, en general és 

bona, amb unes tasques i informacions familiars per a l’usuari. 

Tanmateix, diverses vegades s’obren noves pàgines al entrar en un enllaç, cosa que dificulta 

poder avançar o retrocedir lliurement pel sistema interactiu. 

Un dels errors més freqüents i que s’ha trobat en totes les pàgines, és que no s’etiqueten les 

imatges i moltes no tenen molt bona resolució. Apart, en moltes apareixen massa elements 

animats que incomoden a l’usuari. 

Un altre dels errors que s’ha trobat en totes les pàgines, és que no apareix la data de la darrera 

actualització el qual és de vital importància si apareixen notícies, preus o si es ven a través de 

la web. A més, en les pàgines que s’introdueixen noticies, en moltes aquestes no apareixen en 

un lloc destacat i/o estan desactualitzades. 

 Normalment els elements més importants estan ben ressaltats sense que apareguin 

aglomeracions d’elements ni més informació de l’imprescindible. El vocabulari es força familiar 

per a l’usuari però en alguns casos s’han trobat frases o textos massa llargs que poden fer que 

l’usuari no els llegeixi. 

Un altre problema que s’ha pogut veure en tres quartes parts de les pàgines, és la URL, la qual 

no s’entén o es fa difícil de recordar. 

La navegació de les diferents pàgines, en la majoria dels casos es bona, i l’àrea d’aquesta 

gairebé sempre es situa en la part superior la qual cosa fa que sempre estigui visible. En alguns 

casos però, els submenús no ho estan i s’ha d’interaccionar amb l’àrea de navegació. 

Les pàgines que tenen un log in, no són https el qual es fonamental per a que tinguin una bona 

seguretat, a més en algunes a l’introduir la contrasenya els caràcters introduïts no queden 

amagats. 

Finalment, pel que fa a l’opció de multi idioma, tres quartes parts en tenen, però la part 

restant no en té o no funciona la qual cosa es un error força greu. 
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5.8 Possibles millores 
 

Seguidament es mostren una sèrie de recomanacions de millora per als problemes detectats 

en l’avaluació heurística els quals alguns, es citen en l’apartat anterior. 

Les possibles millores per a les pàgines analitzades són les següents: 

No obrir noves finestres en la mateixa pàgina web: diversos cops, s’obren noves finestres del 

navegador quan l’usuari fa clic a un enllaç, la qual cosa dificulta la còmoda navegació. Això es 

podria evitar introduint un enllaç que serveixi per tornar a la pàgina anterior i no s’obriria una 

nova finestra. 

Etiquetar les imatges: segons els bons principis de la usabilitat, les imatges han d’estar 

etiquetades i, que al passar el ratolí per sobre d’una hi aparegui el nom o alguna informació. 

Introduir la data de la última actualització: és molt important que si en la web apareixen 

noticies, preus de productes o es ven a través d’ella, aparegui una data d’última actualització 

per a que l’usuari pugui saber a quan fan referència els tres aspectes esmentats anteriorment. 

Introduir les notícies a un lloc destacat de la pàgina web: les diferents noticies han 

d’aparèixer en un lloc destacat de la web com la pàgina d’inici per tal de que l’usuari les pugui 

veure a primer cop d’ull.  

No introduir frases llargues: és millor introduir frases breus i concises que no llargues i amb 

moltes línies, ja que les últimes desviaran l’atenció de l’usuari cap a un altre lloc i aquest no les 

llegirà a diferència de les primeres. 

Escollir URL’s fàcils de recordar: les URL’s haurien de tenir un nom fàcil de recordar per a 

l’usuari, que estès relacionat o fes referència a la pàgina web o secció corresponent. 

Amagar els caràcters de la contrasenya: s’ha trobat que algunes webs que requereixen un log 

in per entrar en una determinada secció, els caràcters de la contrasenya són visibles. Per 

motius de seguretat aquests caràcters s’han d’amagar. 

Utilitzar l’https en pàgines que es transmeten dades: en les pàgines que es requereix un log 

in, les que serveixen per realitzar una compra on line o generalment, les que intercanvien 

dades, han de ser https. Aquestes pàgines usen un protocol d’intercanvi de dades xifrat el qual 

fa que aquestes no puguin ser interceptades. 

Utilitzar la opció multi idioma: de cara a fer la web més accessible per a qualsevol usuari, 
aquesta hauria de ser multi idioma, ja que com en més idiomes es pot veure, més usuaris la 
poden visitar i per tant s’obre un ventall més ampli de possibles clients.  
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6. Conclusions 

6.1 Conclusions dels resultats obtinguts mitjançant l’eina 

“usabilitat en les pàgines d’inici” 
 

Després d’analitzar els resultats obtinguts amb l’eina “usabilitat en les pàgines d’inici”, els 

quals podem trobar en l’apartat 29 del document, podem veure que la majoria de les pàgines 

deixen molt espai sense utilitzar i gairebé cap introdueix publicitat, contingut audiovisual i 

interacció amb xarxes socials. Al no haver-hi publicitat fa que moltes pàgines quedin 

desactualitzades ja que no són rendibles i quan estan fetes i penjades ningú segueix a darrera 

treballant-hi. Per aquest fet, en gairebé cap hi trobem contingut audiovisual i xarxes socials, 

dues pràctiques que últimament es veuen cada cop més en les webs actuals. 

Les parts d’identitat i benvinguda, i autopromoció sí que s’ajusten a les ideals ja que la majoria 

de pàgines disposen d’una bona capçalera amb el nom i el logotip representatiu de la 

cooperativa. També fan una bona autopromoció de la cooperativa mitjançant les dades 

administratives i els segells de qualitat atorgats, els quals donen una sensació de confiança al 

possible client. 

Els percentatges de les zones de navegació i contingut textual, queden una mica curts dels 

ideals degut a l’alt percentatge d’espai sense utilitzar. 

Una de les errades que més es repeteixen són els noms inadequats d’alguns vincles o noms de 

seccions, que no són intuïtius i són difícils de deduir on porten. Aquest fet podria fer que 

certes seccions de la pàgina web es quedessin sense ser visitades. El mateix passa amb algunes 

URL’s, les quals porten per nom el del producte que es comercialitza i no el de la cooperativa, 

la qual cosa pot provocar que la web no sigui visitada si l’usuari no el sap o no el recorda. 

 

6.2 Conclusions dels resultats obtinguts mitjançant l’avaluació 

heurística 
 
Havent analitzat els resultats obtinguts amb l’avaluació heurística, els quals apareixen en 
l’apartat 49 del document, s’ha pogut comprovar que la majoria de pàgines web de fruita i 
d’oli, són fàcils d’usar ja que en general, no presenten una gran quantitat de continguts, 
sobretot les de fruita, ja que es limiten a mostrar una petita presentació de la cooperativa. 
 
En cap pàgina de les analitzades s’etiqueten les imatges tot i que no afecta molt la usabilitat 
perquè moltes d’elles tenen una funció decorativa. 
 
En les webs que hi ha la possibilitat d’introduir un log in i contrasenya, o vendre algun 
producte a través d’elles, els dissenyadors no han tingut prou en compte la seguretat, ja que 
en alguna pàgina no s’amaguen els caràcters de la contrasenya o la pàgina no és https, un 
protocol segur de transferència de dades. 
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Un dels errors més freqüents que s’han trobat és la desactualització que presenten gran part 
de les pàgines on es poden trobar continguts, noticies si n’hi ha, preus de varietats, etc. els 
quals s’han introduït fa com a mínim un any i mig o més temps. Apart gairebé en cap 
s’introdueix la data de darrera actualització, el qual és de vital importància quan apareixen 
noticies, preus o es ven a través de la web. Això es degut, com hem comentat anteriorment, a 
que l’empresa sol realitza una inversió inicial per dissenyar la pàgina però desprès no inverteix 
en continuar mantenint-la. 
 

6.3 Conclusions generals 
 

Les cooperatives del sector de la fruita cuiden menys la seva pàgina web que les d’oli, ja que 

en trobem més que s’han quedat obsoletes, desactualitzades o no en tenen perquè estan 

adherides a associacions de cooperatives com ACTEL que ja es dediquen a comercialitzar el seu 

producte. 

La fruita, al ser un producte que es ven més a l’engròs i on intervenen més intermediaris quan 

surt de la cooperativa que en el cas de l’oli, fa que la pàgina web no obtingui tanta importància 

alhora de fidelitzar clients i per tant, solament en trobem dues de disset que realitzin comerç 

electrònic. 

L’oli en canvi, és un producte que es comercialitza més al detall que la fruita i per tant tenim 

un tant per cent més elevat de cooperatives que disposen de pàgina web. Podem observar que 

aquestes estan més polides i actualitzades, ja que tenen una necessitat més alta de captar 

clients. Tot i que no exploten molt la tècnica del comerç electrònic, n’ hem trobat més que en 

realitzin, sis de disset. 

En general, les pàgines web d’aquests sectors, estan més destinades a informar a l’usuari sobre 

aspectes de la cooperativa com la seva història, presentació, instal·lacions, què si ven o com es 

ven que no pas a vendre a través d’elles.  

Al no tenir molts continguts, a grans trets presenten una bona usabilitat tot i la 

desactualització que presenten la gran majoria. Això és degut a que es realitza una sola 

inversió per al disseny de la pàgina però no es continua invertint en el seu manteniment. 

 

6.4 Conclusions personals 
 

La realització d’aquest projecte m’ha servit per aprofundir més en la matèria de la interacció 

persona ordinador, una de les assignatures que més m’han agradat de la carrera. Amb ell, he 

pogut aprendre i posar en pràctica dues tècniques d’anàlisi de la usabilitat (l’anàlisi de les 

pàgines d’inici i l’avaluació heurística) i veure els errors més comuns que es cometen a l’hora 

de dissenyar les webs d’aquests sectors, els de la fruita i l’oli. 
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L’estudi de pàgines web de cooperatives de fruita i oli, m’ha motivat encara més a l’hora de 
realitzar el projecte, ja que és un tema pròxim a mi atès que la meva família i el meu entorn 
personal es dediquen a la producció d’aquests dos aliments. 
 
Finalment, m’he pogut adonar dels problemes que tenen algunes cooperatives per dissenyar i 
mantenir actualitzades les seves pàgines web, les quals no estan tan aprofitades com les 
d’altres àmbits per obtenir un benefici econòmic.  
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ANNEX A 
En aquest apartat d’annexos apareixen tots els anàlisi realitzats amb l’eina “usabilitat en les 

pàgines d’inici”, amb les zones de cada pàgina, els gràfics generats, un resum, les errades 

detectades i les recomanacions de millora. 

COOPERATIVA SANT GAIETÀ D’AITONA 
PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: pàgina principal de la web de Fruitona (Cooperativa d’Aitona) 

Imatge 2: zones de la web de Fruitona (Cooperativa d’Aitona) 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM: no és una pàgina molt vistosa ja que la capçalera, barra de navegació, cos, etc. són del 

mateix color, blanc. Tot i així en la pàgina principal es pot trobar molta informació referent a la 

cooperativa. És una de les poques webs d’aquest sector, que introdueix un buscador. 

El nom de la URL no té res a veure amb el nom de la cooperativa, sinó que fa referència a una 

classe de préssec. 

Els percentatges de benvinguda, navegació i autopromoció s’ajusten bastant als ideals. En 

canvi el contingut textual en queda una mica lluny. No té contingut audiovisual, publicitat i 

deixa bastant espai sense utilitzar. 

No realitza e-commerce. 

 

 

 

Gràfic 1: gràfic de les zones de la web de Fruitona (Cooperativa d’Aitona) 

Gràfic 2: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de Fruitona (Cooperativa d’Aitona) 
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ERRADES DETECTADES: 

- Títols de la barra lateral de navegació com ara: confeccions o Global Gap, no deixen 

clar a l’usuari on el portaran si hi fa clic en ells. 

- S’usa el mateix color per la capçalera, la barra de navegació, el cos i el peu de pàgina. 

Tampoc es diferencien amb cap marge. 

- Es deixa molt espai en blanc entre la capçalera i la barra de navegació lateral i el cos. 

- La URL (paraguayo.cat) no té res a veure amb el nom de la cooperativa (Fruitona), fet 

que la pot fer difícil de recordar per a l’usuari. 

 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Canviar el títols de la barra de navegació que porten per nom, confeccions i Global 

Gap, fent-los més intuïtius. 

- Diferenciar amb marges o colors diferents, la capçalera, la barra lateral de navegació, 

el cos i el peu de pàgina. 

- Ajuntar més la barra de navegació i el cos amb la capçalera, per tal de no deixar tant 

espai en blanc. 

- El vincle que porta per nom veure mapa, es podria canviar per “com arribar-hi”, per 

exemple. 

- Canviar el nom que té actualment la URL per el nom de la cooperativa per tal de que 
aquesta sigui més fàcil de recordar.  
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COOPERATIVA AGRÍCOLA D’ALBATÀRRECH 
PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

ZONES: 

 

Imatge 3: pàgina principal de la Cooperativa d’Albatàrrech 

Imatge 4: zones de la web de la Cooperativa d’Albatàrrech 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM: les zones de la pàgina com la benvinguda, la navegació i el contingut textual, 

s’allunyen bastant dels percentatges que diuen els estàndards. 

En canvi el contingut audiovisual i l’autopromoció hi estan a prop. 

La web té molt espai sense utilitzar. 

No fa e-commerce. 

 

ERRADES DETECTADES:  

- La pàgina principal no deixa ben clar quin tipus de producte està venent. 

 

- El títol de la barra de navegació “comercial” no deixa clar a l’usuari on el portarà un clic 

en ell. 

Gràfic 3: gràfic de les zones de la web de la cooperativa d’Albatàrrech 

Gràfic 4: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa d’Albatàrrech 
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- El botó taronja que hi posa benvinguts, té el mateix símbol de reproduir un vídeo. 

L’usuari es pot pensar que és un botó i que si fa clic en ell es reproduirà un vídeo. 

 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Es podria introduir a la capçalera una breu frase de presentació, que alhora deixaria 

clarament a l’usuari que s’està venent. 

 

- Es podria ficar un buscador. 

 

- Canviar el títol de la barra de navegació que porta per nom “comercial” per un que 

sigui més intuïtiu de cara a l’usuari. 

 

La pàgina principal hauria de deixar més clar què és el que està venent l’empresa.  
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COOPERATIVA D’ALCARRÀS 
PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

Imatge 5: pàgina principal de Fruits Ponent (Cooperativa d’Alcarràs) 

Imatge 6: zones de la web de la cooperativa de Fruits Ponent (Alcarràs) 
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COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM: La web deixa clar des d’un principi, què és el que està venent: fruita de vàries classes. 

Ho fa mitjançant les imatges de la capçalera i la part central. 

 

Els percentatges d’identitat i benvinguda, publicitat i auto-patrocini s’ajusten als estàndards. 

 

Per altra part, la zona de navegació és una mica escassa, no compta amb contingut textual i hi 

ha molt contingut audiovisual. 

 

Es pot interaccionar amb xarxes socials, cosa que no es molt habitual de veure en altres webs 

de cooperatives del sector de la fruita o l’oli. 

 

No fa e-commerce. 

 

ERRADES DETECTADES: 

 

- A la barra de navegació, les seccions qualitat, r+d i promoció, no deixen clar a l’usuari, 

mitjançant aquesta semàntica, on el portarà si clica allí. 

 

- No hi ha cap enllaç a un formulari per contactar amb l’empresa. 

 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

 

- Introduir un petit text de presentació i història al cos de la pàgina. 

Gràfic 5: gràfic de les zones de Fruits Ponent (Cooperativa d’Alcarràs) 

Gràfic 6: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de Fruits Ponent (Cooperativa d’Alcarràs) 
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- Introduir a la barra de navegació un link per poder contactar ràpidament amb aquesta 

empresa. Es podria fer mitjançant el logotip d’un sobre o amb la mateixa paraula 

“contacta” 

- Canviar el nom de les seccions: qualitat, r+d i promoció, donant-los-hi un nom més 

intuïtiu per a l’usuari. 

- Encara que no és del tot necessari, a la capçalera es podria introduir una breu frase de 

presentació. 
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COOPERATIVA D’ALMENAR 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 7: pàgina principal d’Almenar Fruits (Cooperativa d’Almenar) 

Imatge 8: zones de la web de la cooperativa d’Almenar 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una pàgina molt simple i alhora vistosa pel seu contingut fotogràfic, la qual fa que 

l’usuari  tingui clar ràpidament què es comercialitza. 

Sol disposa de pàgina principal (es suposa que es tracta d’una web en construcció), i en ella 

podem veure tres parts on s’explica una breu història de l’empresa, què s’hi vent i on està 

situada.  

No fa e-commerce. 

ERRADES DETECTADES: 

- No disposa de logotip. 

Gràfic 7: gràfic de les zones de la cooperativa d’Almenar 

Gràfic 8: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa d’Almenar 
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- No té barra de navegació ni seccions. 

- Té molt espai sense utilitzar. 

- Té dues capçaleres amb els títols repetits, una amb una imatge de fons i l’altra no. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Es podria introduir a la capçalera el logotip de l’empresa. 

- S’hauria d’eliminar la capçalera inferior, perquè ja n’hi ha una i el títol està repetit. 

- Si la pàgina creix, s’hauria de fer una barra de navegació sota la capçalera, amb les 

respectives seccions. 

- Es podria col·locar un logotip d’un sobre, sota la capçalera, que serviria per contactar 

ràpidament amb l’empresa 

- Encara que no és del tot necessari, a la capçalera es podria introduir una breu frase de 

presentació. 
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COOPERATIVA D’ALPICAT 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 9: pàgina principal de la cooperativa Sant Bartolomé d’Alpicat 

Imatge 10: zones de la web de la cooperativa Sant Bartolomé d’Alpicat 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una pàgina web vistosa que no deixa del tot clar que està venent, quan  l’usuari 

entra a la pàgina principal (s’ha d’anar a la categoria productes i varietats de la barra de 

menú). 

Tots els tant per cents d’identitat, navegació, etc. disten bastant dels ideals, menys el 

d’autopromoció que és l’adequat. 

La semàntica usada per anomenar les categories de la barra de navegació és bona e intuïtiva. 

A diferència de moltes altres webs de cooperatives, aquesta si que incorpora una breu frase de 

presentació molt vistosa, a la part central dreta. 

Gràfic 9: gràfic de les zones de la cooperativa Sant Bartolomé d’Alpicat 

Gràfic 10: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa Sant Bartolomé d’Alpicat 
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És una de les poques empreses que fa e-commerce, a través de la seva plana web. 

ERRADES DETECTADES: 

- El botó per contactar amb l’empresa hauria d’anar a la part superior de la pàgina, 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Col·locar el botó de contacte amb l’empresa a la part superior de la pàgina. 

- El link per accedir a la secció per comprar fruita, hauria de situar-se més avall i s’hauria 

d’acompanyar d’un logo amb forma de carret de compra. El faria més vistós i alhora 

intuïtiu de cara a l’usuari. 

- El botó per veure on està situada la cooperativa, duu com a nom veure el mapa. Seria 

millor usar la terminologia com arribar, per exemple. 
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COOPERATIVA DE BENAVENT-PORTELLA, SCCL 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 11: pàgina principal de la cooperativa de Benavent- La Portella 

Imatge 12: zones de la web de la cooperativa de Benavent – La Portella 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una pàgina web moderna en la qual els percentatges de navegació i autopromoció 

s’ajusten als ideals, mentre que el de benvinguda queda una mica lluny i el de contingut 

textual, molt. Deixa molt espai sense utilitzar. 

Sota de la capçalera introdueix un panell d’imatges canviants acompanyades d’unes breus 

frases de presentació de l’empresa. 

Té una bona àrea de navegació situada a la part superior la qual es repeteix a la part central 

esquerra. 

No fa e-commerce. 

 

Gràfic 11: gràfic de les zones de la cooperativa de Benavent  - La Portella 

Gràfic 12: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Benavent – La Portella 
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ERRADES DETECTADES: 

- L’àrea de navegació es repeteix, n’apareix una en la part superior i una altra en la part 

central esquerra. 

- Hi ha molt espai sense utilitzar. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Treure la barra de navegació de la part central esquerra o la superior, no cal que 

aparegui repetida. 

- Reduir la grandària del panell d’imatges canviants ja que ocupa massa espai i deixa el 

cos de la pàgina molt avall. 

- Es podria aprofitar una mica més l’espai sense utilitzar introduint-hi algun segell de 

qualitat de l’empresa per exemple.  
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COOPERATIVA DE CASTELLDANS 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 13: pàgina principal de la cooperativa de Castelldans 

Imatge 14: zones de la web de la cooperativa de Castelldans 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una plana web innovadora i vistosa, on totes les seves zones: identitat i 

benvinguda, navegació, contingut textual, audiovisual, etc. s’ajusten als ideals. 

Fent clic a les diferents categories de la barra de navegació, es mostren tots els continguts a la 

columna dreta, la qual cosa és bona ja que es pot accedir a tota la pàgina mitjançant 2 clics 

com a màxim. 

Té tot el que ha de tenir una bona pàgina web, bona accessibilitat, els títols de les categories 

de la barra de menús intuïtius i sense cap excés de contingut textual.  

És una de les poques del sector de la fruita, la qual fa e-commerce. 

 

Gràfic 13: gràfic de les zones de la cooperativa de Castelldans 

Gràfic 14: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Castelldans 
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ERRADES DETECTADES: 

- Tarda una mica en carregar-se. 

- A la pestanya del navegador apareix com a títol de la pàgina: índex. 

- La pàgina no dóna opció a aturar la música de fons 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- La secció on es comercialitza la fruita a través d’internet té com a nom “agrobotiga”. 

Per fer-ho més intuïtiu de cara a l’usuari aniria bé canviar el títol per “comprar fruita” 

per exemple i acompanyar-lo  amb un carret de compra . 

- Canviar el títol de la pestanya del navegador, el qual és: índex, pel del nom de 

l’empresa. 

- Donar l’opció a l’ internauta,  d’aturar la música de fons de la pàgina. 

- Intentar fer la pàgina més lleugera per tal de que es carregui amb menys temps. 
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COOPERATIVA DE JUNEDA 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

Imatge 15: pàgina principal de la cooperativa de Juneda 

Imatge 16: zones de la web de la cooperativa de Juneda 

Gràfic 15: gràfic de les zones de la cooperativa de Juneda 
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COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una web senzilla en la qual es fa servir el mateix color de fons per a tota la pàgina, 

sense diferenciar la capçalera, la barra de navegació, el cos, etc. Tot i així els tants per cents de 

benvinguda, navegació i contingut textual, s’apropen bastant als ideals. 

Deixa força clar a l’usuari què ven l’empresa per mitjà de les fotos de la barra esquerra de 

navegació. 

No fa e-commerce. 

ERRADES DETECTADES: 

- S’usa el mateix color de fons per a tota la pàgina, sense diferenciar la capçalera, el cos i 

la barra de navegació. 

- La foto de l’espiga de blat que apareix a la part dreta de la capçalera, no és l’adequada, 

ja que aquest vincle serveix per contactar amb l’empresa, i amb aquesta fotografia és 

impossible que l’usuari ho pugui deduir.  

- En la barra de navegació esquerra, els títols de les categories no són clicables, és 

necessari que l’usuari cliqui a la fotografia per tal d’accedir a la secció desitjada. 

Gràfic 16: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Juneda 
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RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Diferenciar amb colors diferents o amb marges visibles, la capçalera, la barra de 

navegació i el cos. 

- Es podria afegir el logotip de l’empresa i, encara que no és del tot necessari, introduir 

una breu frase de presentació. 

- Canviar la foto de l’espiga que apareix a la part dreta de la capçalera, per la d’un sobre, 

per exemple. També es podria introduir la paraula: contacta. De la manera que està 

ara, és impossible que l’usuari dedueixi que aquell vincle serveix per contactar amb 

l’empresa. 

- Fer clicables els títols de la barra esquerra de menús. 
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STAT. COOPERATIVA SANT DOMÈNEC (CATAFRUIT) 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 17: pàgina principal de Grupo Catalá 

Imatge 18: zones de la web de la cooperativa de Grupo Catalá 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: aquesta pàgina web destina més de la meitat del seu espai a la navegació. La identitat 

i benvinguda, també ocupen una bona part. 

No utilitza gens de contingut textual, en la seva pàgina principal, fet que per obtenir qualsevol 

informació de l’empresa s’ha de buscar a través de la barra de navegació, la qual et permet 

accedir a tots els continguts de la web. 

És una web vistosa i innovadora, però no fa e-commerce. 

ERRADES DETECTADES: 

- No s’han trobat errades rellevants. 

Gràfic 17: gràfic de les zones de la cooperativa de Grupo Catalá 

Gràfic 18: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Grupo Catalá 
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RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Reduir la fotografia de la pàgina principal, per introduir-hi un breu text de presentació 

o història, ja que per accedir-hi l’usuari ha de fer 2 clics a través de la barra de 

navegació. 

- Es podria ficar un link per veure la ubicació de l’empresa, a la part superior, al costat 

de “contactar” per exemple. 
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ACTEL 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 19: pàgina principal d’Actel (agrupació de cooperatives) 

Imatge 20: zones de la web d’Actel (agrupació de cooperatives) 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: els tants per cents d’identitat i benvinguda, navegació, publicitat i autopromoció 

d’aquesta web són els ideals. En canvi, al no haver contingut textual, deixa molt espai sense 

utilitzar. 

Mitjançant les fotografies del cos de la web i les barres de navegació superior i central, es 

deixa clar des d’un bon principi a l’usuari, els diferents productes que es comercialitza en 

aquesta empresa: fruita, cereals, fitosanitaris, fertilitzants, etc. 

Tot i ser una cooperativa gran la qual es dedica a comercialitzar diferents tipus de productes, 

no realitza e-commerce. 

 

Gràfic 19: gràfic de les zones de la web d’Actel (agrupació de cooperatives) 

Gràfic 20: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web d’Actel (agrupació de cooperatives) 
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ERRADES DETECTADES: 

- No apareix el nom de l’empresa a la capçalera. 

- En les barres de navegació superior i central, hi apareixen ítems repetits. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Eliminar els ítems repetits de les barres de navegació, deixant-los a la que està situada 

al cos, per exemple. 

- Tot i que no és del tot necessari, es podria aprofitar una mica més l’espai que queda 

lliure i es podria introduir un breu text d’història o presentació de la web. 

- Ja que es tracta d’una empresa que comercialitza diferents tipus de productes (fruita, 

cereals, fertilitzants, assegurances, etc.) es podria introduir un buscador a la part dreta 

de la barra de navegació superior. 
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COOPERATIVA LA BORDETA FRUITS 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 21: pàgina principal de la cooperativa de la Bordeta (Lleida) 

Imatge 22: zones de la web de la cooperativa de la Bordeta 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una pàgina web en la qual, els tants per cents de benvinguda, navegació, contingut 

textual, etc. s’ajusten força als ideals. 

És una de les poques pàgines de cooperatives de fruita que introdueix contingut audiovisual, 

mitjançant una visita virtual de l’empresa. 

Té una bona barra de navegació, situada a l’esquerra, un bon text de presentació de l’empresa 

i les fotos que apareixen fan que sigui una web elegant. 

No fa e-commerce. 

 

Gràfic 21: gràfic de les zones de la cooperativa de la Bordeta 

Gràfic 22: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de la Bordeta 
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ERRADES DETECTADES: 

- Sota del títol de la capçalera apareix l’adreça de la cooperativa igualment que al peu 

de pàgina. No caldria repetir aquesta informació. 

- El text de presentació situat al cos de la pàgina no està linealment justificat. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Treure l’adreça que apareix sota de la capçalera, ja que aquesta ja apareix al peu de 

pàgina. 

- Justificar linealment el text de presentació 

- Es podria canviar els títols de les seccions de la barra de navegació que porten per nom 

situació i associats. Per fer-los més intuïtius els podríem anomenar “com arribar” o “on 

ens trobem” i “socis”, respectivament. 
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COOPERATIVA DE LA MARIOLA 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 23: pàgina principal de la cooperativa de la Mariola (Lleida) 

Imatge 24: zones de la web de la cooperativa de la Mariola (Lleida) 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: Aquesta pàgina web, suposadament està en construcció i solament disposa del logotip 

de l’empresa, fotografies de les instal·lacions i les seves dades.  

Així doncs, encara no en podem fer una avaluació, ni treure conclusions. 

ERRADES DETECTADES: 

- La pàgina està suposadament en procés de construcció, però aquest fet no s’indica en 

ella. 

 

Gràfic 23: gràfic de les zones de la cooperativa de la Mariola (Lleida) 

Gràfic 24: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de la Mariola (Lleida) 
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RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Indicar a l’usuari que la pàgina està en procés de construcció. 
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COOPERATIVA DE MIRALCAMP 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 25: pàgina principal de la cooperativa de Miralcamp 

Imatge 26: zones de la web de la cooperativa de Miralcamp 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: es creu que aquesta pàgina web, tot i que no s’indica, està en construcció, ja que en 

ella sol apareix el nom i logotip de l’empresa com a part de benvinguda i les seves dades com a 

part d’autopromoció, deixant molt espai sense utilitzar. 

Així doncs encara no en podem fer cap avaluació ni em podem treure conclusions. 

ERRADES DETECTADES: 

- És una web molt pobra en la qual sol podem veure el logotip de l’empresa i les seves 

dades. Suposadament està en construcció però no s’indica. 

 

Gràfic 25: gràfic de les zones de la cooperativa de Miralcamp 

Gràfic 26: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Miralcamp 
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RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Indicar a l’usuari que la pàgina web està en període de construcció si és el cas. En cas 

contrari completar-la amb més informació, fotografies, menús, etc. 
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COOPERATIVA DE ROSSELLÓ 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

Imatge 27: pàgina principal de la cooperativa de Rosselló 

Imatge 28: zones de la web de la cooperativa de Rosselló 

Gràfic 27: gràfic de les zones de la cooperativa de Rosselló 
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RESUM: és una pàgina web amb moltíssim espai sense utilitzar. 

Disposa d’una barra de navegació situada a la part superior esquerra, molt poc intuïtiva de 

cara a l’usuari. Aquest possiblement no se’n adoni de que es tracta d’una barra de navegació si 

no hi passa per sobre amb el ratolí. A part, per saber les categories que té, ha de situar-hi el 

ratolí damunt. 

No hi apareix cap imatge, la qual cosa fa que no quedi clar què es comercialitza en aquesta 

empresa. 

No fa e-commerce.   

ERRADES DETECTADES: 

- Té una gran quantitat d’espai en blanc i sense utilitzar. 

- La barra de navegació no és gens intuïtiva, és possible que l’usuari no se’n adoni que 

es tracta d’una barra de navegació. 

- Per veure les diferents categories que té la barra de navegació, és obligatori situar-hi el 

ratolí a sobre, ja que d’altra manera sol es mostra la lletra inicial del títol de la 

categoria. 

Gràfic 28: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Rosselló 
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- Mitjançant la pàgina principal, no es deixa clar a l’usuari què es comercialitza. 

- Les dades de l’empresa situades a l’esquerra de la pàgina, resulten incomprensibles. 

 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Aprofitar més l’espai de la pàgina web. Introduir fotografies de l’empresa, un text 

d’història i presentació, etc. La faria molt més amena i es veuria més clar què s’hi ven. 

- Canviar el sistema de navegació, fent que sigui més intuïtiu de cara a l’usuari. 

- En la barra de navegació, no incloure solament la lletra inicial del nom de la categoria, 

sinó el nom complert. D’aquesta manera, no es necessari que l’usuari situï el ratolí a 

sobre, per saber les categories de que disposa. 

- Arreglar la informació referent a les dades pròpies de l’empresa, ja que tal com està 

resulta bastant incomprensible i hi apareixen caràcters sense sentit. 



TFC – Anàlisi d’usabilitat de les pàgines web de cooperatives de fruita i oli de Lleida Xavi Ortiz Masip 

- 97 - 

 

COOPERATIVA DE SERÒS 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 29: pàgina principal de la cooperativa de Seròs 

Imatge 30: zones de la web de la cooperativa de Serós 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: aquesta pàgina té un alt tant per cent de contingut de benvinguda gràcies a la seva 

àmplia i vistosa capçalera. 

També té un bon sistema de navegació amb els títols de les categories intuïtius i un breu text 

de presentació i història per promocionar l’empresa. 

L’usuari s’adona ràpidament què es comercialitza, gràcies a les imatges de fruites de la 

capçalera i el cos. 

Es una de les poques que no aporta dades de l’empresa en cap lloc de la pàgina principal, ni 

cap vincle a un formulari de contacte. 

Gràfic 29: gràfic de les zones de la cooperativa de Serós 

Gràfic 30: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Serós 
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No fa e-commerce. 

 

ERRADES DETECTADES: 

- No es dóna informació sobre les dades de l’empresa (direcció, telèfon, e-mail, etc.), en 

la seva pàgina principal. L’usuari ha d’accedir a la secció “com arribar?” per obtenir-les. 

- Per contactar amb l’empresa, l’usuari ha d’anar a la secció “com arribar?” de la barra 

de navegació, en lloc d’introduir-hi un vincle a un formulari amb el nom de 

“contactar”, per exemple. L’usuari no sap que fent clic en aquest vincle, pot contactar 

amb l’empresa. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Introduir les dades de l’empresa (direcció, telèfon, e-mail, etc.) al peu de pàgina. 

D’aquesta forma estan a l’abast de l’usuari des d’un bon principi i no cal que accedeixi 

a la secció “com arribar” que és menys intuïtiu. 

- Afegir un vincle a la barra de navegació amb el nom “contactar” o “contacta amb 

nosaltres” amb un formulari per contactar amb l’empresa. 

Tal com està ara, per contactar amb l’empresa s’ha de clicar a “com arribar”, fet 

impossible de deduir per a l’usuari si no hi accedeix per casualitat. 
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COOPERATIVA DE SOSES 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 31: pàgina principal de la cooperativa de Soses 

Imatge 32: zones de la web de la cooperativa de Soses 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una de les pàgines web de cooperatives del sector de la fruita més complertes. Els 

tants per cents de benvinguda, navegació, publicitat i autopromoció s’ajusten als ideals, encara 

que deixa bastant espai sense utilitzar en la part del cos. 

Té un ampli sistema de navegació amb una barra lateral esquerra, vincles a formularis de 

contacte, noticies, etc. sobre la capçalera. 

Al tractar-se d’una web amb molt de contingut, utilitza un buscador a la part superior dreta. La 

utilització d’aquest sistema és poc freqüent de veure en pàgines web d’aquest sector. 

Mitjançant la pàgina principal, la web no deixa clar a l’usuari quin producte o quin tipus de 

fruita comercialitza. 

Gràfic 31: gràfic de les zones de la cooperativa de Soses 

Gràfic 32: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Soses 
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També introdueix en la part del cos, els segells de qualitat de l’empresa, una pràctica poc usual 

en pàgines d’aquest tipus. 

No fa e-commerce. 

ERRADES DETECTADES: 

- La pàgina tarda bastant en carregar-se. 

- La opció de canviar l’ idioma, no s’ha de situar a la part inferior de la pàgina. 

- Les categories “contacte” i “correu”, poden crear confusió a l’usuari ja que sembla que 

un clic en elles et porta al mateix lloc: a un formulari per contactar amb l’empresa, 

quan en realitat “correu” serveix per iniciar sessió com a usuari. 

 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Intentar treure pes a la pàgina per tal de que es carregui amb menys temps. 

- Situar la opció de canviar l’ idioma a la part superior, a sobre o dins de la capçalera. 

- Aprofitar una mica més l’espai en blanc del cos, amb alguna fotografia dels productes 

que comercialitza l’empresa, per exemple. 

- Eliminar el vincle anomenat “correu” ja que aquest et porta a iniciar sessió com a 

usuari, quan es pot fer des de la pàgina principal. 
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COOPERATIVA DE SUDANELL 
 

IMATGE DE LA PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 33: pàgina principal de la cooperativa de Sudanell 

Imatge 34: zones de la web de la cooperativa de Sudanell 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: aquesta pàgina, destina gran quantitat del seu espai a la part de benvinguda, oblidant 

completament el contingut textual. 

El sistema de navegació utilitzat és un menú desplegable on els títols de les categories no són 

molt encertats. 

No queda molt clar quins productes comercialitza i no realitza e-commerce. 

ERRADES DETECTADES: 

- No hi ha cap enllaç per tornar a la pàgina principal. 

Gràfic 33: gràfic de les zones de la cooperativa de Sudanell 

Gràfic 34: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Sudanell 
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- Hi ha categories i subcategories de la barra de menú que són poc intuïtives de cara a 

l’usuari, com ara: “comercial” i les seves subcategories i “territorio”. 

- El telèfon de l’empresa apareix repetit a la part superior i al peu de pàgina. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Afegir un ítem a la barra de navegació amb el títol “inici”, per tal de poder tornar a la 

pàgina principal quan l’usuari no està en ella. 

- La categoria “comercial” del menú, fa referència a diferents coses de l’empresa. Seria 

millor canviar el títol per “cooperativa”, per exemple. 

- La categoria “territorio” conté informació dels dos municipis adherits a la cooperativa: 

Sudanell i Montoliu. Seria millor utilitzar com a títol: “municipios”. 

- Eliminar el telèfon que apareix a la part superior, ja que aquest ja es mostra al peu de 

pàgina. 

- Encara que no és obligatori, es podria introduir un breu text d’història i presentació en 

el cos de la pàgina que alhora expliqués els productes que comercialitza. 
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COOPERATIVA D’ARBECA 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

Imatge 35: pàgina principal de la cooperativa d’Arbeca 

Imatge 36: zones de la web de la cooperativa d’Arbeca 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: 

És una pàgina web vistosa, en la qual es pot observar que es combinen estratègicament els 

colors groc i verd, característics del producte que comercialitza, l’oli. 

Els tants per cents de benvinguda i navegació s’ajusten als ideals. En canvi, gairebé no hi ha 

contingut textual i es fa molta autopromoció mitjançant segells de qualitat, imatges dels 

productes comercialitzats, etc. 

Realitza e-commerce a través de la seva tenda on-line. 

 

Gràfic 35: gràfic de les zones de la cooperativa d’Arbeca 

Gràfic 36: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa d’Arbeca 
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ERRADES DETECTADES: 

- No s’han detectat errades. 
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COOPERATIVA DE BELLAGUARDA 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 37: pàgina principal de la cooperativa de Bellaguarda 

Imatge 38: zones de la web de la cooperativa de Bellaguarda 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és tracta d’una web senzilla, però que alhora dóna molta informació al visitant de què 

comercialitza l’empresa, com ho comercialitza, on es troba, etc. 

La URL no porta per nom el de la cooperativa sinó l’any en que es va fundar (olis1921.com), la 

qual cosa fa que no aparegui a les primeres posicions dels buscadors. 

Els tants per cents de benvinguda, contingut textual i publicitat i patrocini s’ajusten als ideals, 

no obstant, la navegació és una mica escassa. 

No fa e-commerce. 

 

Gràfic 37: gràfic de les zones de la cooperativa de Bellaguarda 

Gràfic 38: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Bellaguarda 



TFC – Anàlisi d’usabilitat de les pàgines web de cooperatives de fruita i oli de Lleida Xavi Ortiz Masip 

- 111 - 

 

ERRADES DETECTADES: 

- Ni la URL de la pàgina, ni el seu logotip, contenen el nom de la cooperativa, fet que la 

fa difícil de trobar als buscadors com google (apareix bastant lluny de les primeres 

posicions) i apart, el visitant no sap ben bé si es troba o no a la pàgina web de la 

cooperativa. 

- Apareixen categories a la barra de navegació com ara “Les Trilles” o “Cheertainer”, que 

no queda clar on portarà un clic en elles. 

- Dóna la sensació que es doni la mateixa importància a les webs amigues que al text de 

presentació de la cooperativa, ja que aquestes apareixen al centre i tenen la mateixa 

grandària de lletra. 

- En cap lloc de la pàgina principal apareixen les dades de l’empresa com ara la direcció, 

el telèfon, l’ e-mail, etc. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- La URL o el logotip haurien de dur el nom de la cooperativa, fet que seria més fàcil de 

recordar pels usuaris i quedaria més amunt en els buscadors 

- Les categories “Les Trilles” i “Chertainer” de la barra de navegació, fan referència a la 

marca de l’oli i a un envàs especial, respectivament. Col·locades allí l’usuari no sap ben 

bé de què tracten. Com són prou importants, podrien aparèixer al cos de la pàgina 

principal acompanyades d’una fotografia per fer-les més intuïtives. 

- S’hauria de fer més petit el text que fa propaganda de les webs amigues i situar-lo a la 

part dreta i no al centre. 

- En el peu de pàgina s’haurien de ficar les dades de la cooperativa (adreça, telèfon,      

e-mail, etc.) per tal que el visitant les vegi al primer cop d’ull. 
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COOPERATIVA DE BOVERA 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 39: pàgina principal de la cooperativa de Bovera 

Imatge 40: zones de la web de la cooperativa de Bovera 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: aquesta web és força completa i ja des de la seva pàgina principal dóna molta 

informació útil al visitant. És vistosa perquè es reforcen els textos de presentació i història 

amb unes bones imatges relacionades amb el poble, la cooperativa i l’oli. 

Com a URL no utilitza el nom de la cooperativa sinó el producte que comercialitza. 

A diferència d’altres pàgines web de cooperatives, la pàgina principal conté un alt 

percentatge de contingut textual, el qual s’ajusta bastant al ideal, així com la 

identitat/benvinguda i l’autopromoció que també s’hi ajusten. 

Gràfic 39: gràfic de les zones de la cooperativa de Bovera 

Gràfic 40: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Bovera 
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La part de navegació queda una mica lluny de l’ideal, tot i que el menú lateral és vistós i 

intuïtiu. 

No realitza ben bé e-commerce, però es poden fer comandes on-line. 

ERRADES DETECTADES: 

- És difícil que l’usuari intueixi on el portaran els enllaços “Comunicats” i “Formulari” de 

la barra de menú lateral. S’haurien de fer servir títols més intuïtius per a aquestes 

categories. 

- En la pestanya del navegador, solament apareix el títol de la secció on ens trobem, 

sense el logotip ni el nom de la pàgina web. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Seria millor canviar els títols de la barra de navegació “Comunicats” i “Formulari” per 

“Noticies” i “Contacte” que són més clars i intuïtius per al visitant de la web. 

- No està del tot malament que en la pestanya del navegador apareguin els títols de la 

secció, però també hi hauria d’aparèixer el nom de la cooperativa perquè l’usuari vegi 

de quina pàgina web es tracta. 
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COOPERATIVA DE CERVIÀ 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 41: pàgina principal de la cooperativa de Cervià 

Imatge 42: zones de la web de la cooperativa de Cervià 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: aquesta web conté molta informació útil per a l’usuari ja des de la seva pàgina 

principal. En ella, el visitant pot copsar fàcilment, què s’hi ven i com es ven gràcies a 

l’autopromoció que fa dels diferents formats de venda d’oli. També es pot veure on es 

troba, la història de la cooperativa, etc. 

Les imatges canviants situades sota la barra de navegació la fan una pàgina amena de 

visitar. 

És una de les poques pàgines d’aquest sector que introdueix la tècnica de “la molla de pa” 

per indicar a l’usuari on es troba cada moment. 

Gràfic 41: gràfic de les zones de la cooperativa de Cervià 

Gràfic 42: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Cervià 
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Els tants per cents de benvinguda, navegació i contingut textual s’ajusten bastant als ideals 

mentre que hi ha un petit excés d’autopromoció degut als logotips dels segells de qualitat 

situats a la part superior dreta i a la presentació dels diferents formats de venda. 

Realitza e-commerce. 

ERRADES DETECTADES: 

- No és necessari indicar a l’usuari que aquesta és la web de la cooperativa tal com 

s’indica en el títol situat sobre el text de presentació. 

- Sota del text de presentació hi ha l’opció de clicar a “llegiu-ne més”. Si l’usuari clica allí 

el text s’estén una mica més. Hauria estat millor ficar el text sencer d’un bon principi ja 

que aquest hi cap perfectament i així s’estalviaria un clic a l’internauta. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Eliminar el títol: “web de la cooperativa” ja que l’usuari ja sap que ho és i és informació 

innecessària. 

- Introduir sencer el text de presentació del cos de la pàgina, eliminant l’opció de llegir 

més ja que aquest hi cap perfectament i així s’elimina un clic innecessari. 

- Tot i que no és del tot necessari, els links que porten per nom: “Botiga” es podrien 

substituir per “Botiga on-line” per exemple. D’aquesta forma l’usuari s’adonaria 

ràpidament de que pot comprar algun producte a través de la web. De l’altra manera 

pot pensar que sol es tracta de veure quins productes es comercialitzen a la botiga 

física. 
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COOPERATIVA DEL SOLERÀS 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 43: pàgina principal de la cooperativa del Soleràs 

Imatge 44: zones de la web de la cooperativa del Soleràs 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀGIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una pàgina web molt vistosa, que com a moltes d’altres del sector de l’oli combina 

el verds i grocs d’aquest producte. També conté moltíssima informació en la seva plana 

principal, aprofitant molt bé l’espai i deixant-ne gens sense utilitzar. 

Quan l’usuari entra a la web s’obre un pop-up per anunciar una oferta d’oli, pràctica poc o 

gens habitual en altres pàgines del mateix sector. 

Els tant per cents de benvinguda, navegació i contingut textual s’ajusten molt als ideals. En 

canvi, el d’auto-promoció es dispara del recomanable ja que introdueix molts segells de 

qualitat i texts que expliquen les característiques del producte comercialitzat. 

Gràfic 43: gràfic de les zones de la cooperativa del Soleràs 

Gràfic 44: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa del Soleràs 
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Realitza e-commerce. 

 

ERRADES DETECTADES: 

- Les noticies referents a la cooperativa són una mica incòmodes de llegir, ja que es 

mostren mitjançant un text que va pujant i desapareixen per la part superior del 

requadre que el conté. L’usuari pot no tenir temps de llegir-lo bé i perquè torni a 

aparèixer s’ha d’esperar varis segons. 

- Cada cert temps apareix un pop-up mostrant una oferta d’oli. Apareixent en el 

moment que l’usuari entra a la web ja n’hi ha prou perquè aquest ja és conscient 

d’aquesta oferta i no cal mostrar-la més vegades. Un excés de pop-ups resulta 

incòmode per als usuaris. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Fer estàtic el text referents a les notícies de la cooperativa o ficar-les en una categoria 

apart. D’aquestes formes serien més còmodes de llegir per al visitant de la web. 

- Fer que el pop-up que anuncia l’oferta d’oli aparegui com a molt a l’entrar a la pàgina. 

- Tot i que no està del tot malament les categories de la barra de menú: “Pàgina d’inici” i 

“L’oli d’oliva”, es podrien anomenar “Inici” i “L’Oli”. Aquests títols les farien més clares 

i concises. A més, amb les imatges que es mostren, l’usuari ja s’adona que l’oli que es 

comercialitza allí és d’oliva. 
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COOPERATIVA DELS TORMS 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 45: pàgina principal de la cooperativa d’Els Torms 

Imatge 46: zones de la web de la cooperativa d’Els Torms 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una pàgina web vistosa que combina les tonalitats de colors verd, el de l’oli, amb el 

negre, introduint vàries fotos amb blanc i negre de conreus del poble que la fan més amena. 

A la part dreta hi ha situades unes imatges canviants, la qual la fan interessant de cara a 

l’usuari, que fan referència al producte que es comercialitza, amb els seus diferents formats. 

Com a logotip de la capçalera no utilitza el nom de la cooperativa sinó el del producte que 

comercialitza. 

Els tants per cents de benvinguda, navegació i contingut textual s’ajusten als ideals, mentre 

que hi ha una mica més d’autopromoció degut als segells de qualitat que introdueix. 

Gràfic 45: gràfic de les zones de la cooperativa d’Els Torms 

Gràfic 46: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa d’Els Torms 
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És una de les poques que té relació amb xarxes socials, en aquest cas facebook. 

No fa e-commerce. 

ERRADES DETECTADES: 

- Les fletxes per fer pujar i baixar el text de la columna central no són massa bon 

sistema, ja que aquest és bastant llarg i puja i baixa bastant lent, el qual resulta una 

mica incòmode de cara a l’usuari. 

- S’ajunta a la mateixa zona els vincles per canviar l’ idioma, amb el de les xarxes socials. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Seria millor utilitzar un scroll per fer pujar i baixar el text central, ja que aquest és 

bastant llarg. 

- S’hauria de separar els vincles per canviar l’ idioma amb el de les xarxes socials, 

col·locant aquest últim sota la capçalera, per exemple, i amb els colors que 

l’identifiquen. 

- No és del tot necessari però sota el títol de la capçalera, el qual és el del producte que 

es comercialitza, es podria introduir el del nom de la cooperativa. 

- A l’entrar a la pàgina principal es poden veure les notícies de la cooperativa en la seva 

columna principal. Hauria estat millor introduir un text de presentació de la 

cooperativa i una breu història, el qual l’hauria fet més atractiva de cara a l’usuari, 

col·locant les notícies en una secció apart. 
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COOPERATIVA DE JUNCOSA DE LES GARRIGUES 
PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 47: pàgina principal de la cooperativa de Juncosa 

Imatge 48: zones de la web de la cooperativa de Juncosa 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: en la pàgina principal d’aquesta web, es destina gran part del seu espai a 

l’autopromoció, mitjançant una imatge que conté el nom de l’empresa, el del poble, una 

breu frase de presentació i tot això acompanyat amb la foto d’olives i oli de fons. 

El tant per cent de navegació és una mica baix, degut a que hi ha molt espai sense utilitzar. 

No té gens de contingut textual, per trobar informació referent a la cooperativa l’usuari ha 

d’entrar a les diferents seccions de la barra de navegació, tret de les dades com l’adreça, el 

telèfon, etc. que si que es reflecteixen al peu de pàgina. 

Realitza e-commerce. 

Gràfic 47: gràfic de les zones de la cooperativa de Juncosa 

Gràfic 48: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Juncosa 



TFC – Anàlisi d’usabilitat de les pàgines web de cooperatives de fruita i oli de Lleida Xavi Ortiz Masip 

- 126 - 

 

ERRADES DETECTADES: 

- El link per realitzar una compra de la pàgina principal no funciona. Per comprar algun 

producte l’usuari ha d’entrar a la secció “presentació” o “productes”. 

- Es deixa molt espai sense utilitzar en la seva pàgina principal. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Enllaçar la part de la pàgina principal on hi fica “botiga on-line”, amb la pàgina per 

realitzar la compra d’algun producte, per tal de que l’usuari no hagi d’entrar en una de 

les seccions obligatòriament. 

- Es podria aprofitar una mica més l’espai de la pàgina principal, introduint un petit text 

d’història i presentació de la cooperativa. 

- No és del tot necessari, però els links de la barra de navegació es podrien il·luminar o 

subratllar quan l’usuari passés per damunt amb el ratolí, fet que donaria més 

dinamisme a la pàgina.  
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COOPERATIVA DE LA GRANADELLA 
PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 49: pàgina principal de la cooperativa de La Granadella 

Imatge 50: zones de la web de la cooperativa de la Granadella 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM:  la web d’aquesta cooperativa, conté bastant informació a la pàgina principal. 

Aquesta informació però, està més relacionada a explicar els beneficis de l’oli d’oliva i el 

seu procés de producció, que no a coses referents a la cooperativa. 

Els tants per cents de benvinguda i navegació s’ajusten als ideals, mentre que el de 

contingut textual en queda una mica lluny. Té un alt percentatge d’autopromoció ja que 

dedica una part important en fer propaganda del seu oli, en la part inferior. 

La seva URL (http://www.elmejoraceite.com)  es molt difícil o gairebé impossible de 

recordar ja que no té res a veure amb el nom de la cooperativa o el producte que 

comercialitza. Si en un buscador l’usuari cerca pel nom de la cooperativa, en les primeres 

Gràfic 49: gràfic de les zones de la cooperativa de la Granadella 

Gràfic 50: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de la Granadella 
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posicions apareix una altra web més antiga d’aquesta empresa. Llavors, es pot accedir a 

aquesta pàgina des de la web antiga. 

En els buscadors la URL de la nova pàgina, no apareix fins a la cinquena posició. 

No realitza e-commerce. 

ERRADES DETECTADES: 

- La seva URL no té res a veure amb el nom de l’empresa ni amb el del producte 

comercialitzat. Així doncs és gairebé impossible de recordar per l’usuari. 

- Si en els buscadors l’usuari introdueix el nom de la cooperativa, en les primeres 

posicions apareixen els links de la web antiga. 

- La combinació de color d’alguns vincles blau marí, amb el verd fosc del fons de la 

pàgina no és l’adequada. Poden resultar difícils de llegir per l’usuari. 

- El vincle a un formulari de contacte així com les notícies referents a la cooperativa, 

estan situats a la part més inferior de la web, havent de fer un scroll cap a baix per 

trobar-los. 

- En la pàgina principal no apareixen les dades referents a l’empresa com l’adreça, el 

telèfon, etc. 

- El títol de la pestanya del navegador és massa llarg i no cap en aquesta. 

- Hi ha faltes d’ortografia. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Allotjar la nova pàgina web a la URL de l’antiga, ja que aquesta última porta el nom de 

la cooperativa i seria més fàcil de recordar pels usuaris i apareixeria a les primeres 

posicions dels buscadors. 
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- Canviar el color dels vincles que estan en blau marí ja que no és una bona combinació 

amb el verd fosc del fons. Es podrien fer d’un color beix, per exemple. 

- Situar els vincles de contacte i de les notícies a la part superior, ja que són dues 

seccions importants i l’usuari les veuria al primer cop d’ull i sense tenir que fer scroll. 

- Introduir les dades de l’empresa com l’adreça, el telèfon i l’e-mail a la pàgina principal, 

al peu de pàgina per exemple. 

- Reduir el títol que apareix a la pestanya del navegador, introduint-hi un que hi cavi 

sencer. 

- Corregir les faltes d’ortografia. 



TFC – Anàlisi d’usabilitat de les pàgines web de cooperatives de fruita i oli de Lleida Xavi Ortiz Masip 

- 131 - 

 

COOPERATIVA DE L’ALBAGÉS 
PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 51: pàgina principal de la cooperativa de l’Albagés 

Imatge 52: zones de la web de la cooperativa de l’Albagés 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una web molt completa en la qual al entrar-hi, l’usuari pot veure una 

presentació de la cooperativa amb unes imatges canviants on es mostra les instal·lacions, 

el poble, socis treballant, etc. Si l’usuari no la vol veure té l’opció de saltar-se-la i veure 

directament la pàgina principal. En aquesta es pot observar una història cronològica de la 

cooperativa. 

Pel que fa al tants per cents de benvinguda, navegació i contingut textual, el primer queda 

una mica curt respecte a l’ideal, mentre que els dos últims s’hi ajusten bastant. 

Gràfic 51: gràfic de les zones de la cooperativa de l’Albagés 

Gràfic 52: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de l’Albagés 
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La barra de navegació està situada a la part inferior, disposa d’uns títols clars i intuïtius de 

les respectives seccions, les quals s’adornen amb una fulla d’olivera quan l’usuari hi passa 

el ratolí per sobre, o quan està en aquella secció. 

Realitza e-commerce però no es mostra en la seva pàgina principal, sinó que s’ha d’entrar 

a la secció “productes” de la barra de navegació. 

ERRADES DETECTADES: 

- En la pàgina principal no es mostra a l’usuari que es pot comprar a través de la web. 

S’ha d’entrar a la secció de productes per realitzar una compra. 

- No es mostren les dades referents a l’empresa com l’adreça, el telèfon, etc. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- S’hauria de reflectir en la pàgina principal la opció de realitzar una compra a través de 

la web, ja que d’aquesta manera, un usuari nou no sap que té aquesta possibilitat si no 

entra a la secció de productes. 

Així doncs seria bo introduir a la pàgina principal, a la part superior dreta per exemple 

un enllaç que es digués botiga on-line i es podria acompanyar d’un carret de compra. 

D’aquesta forma l’usuari veuria a primer cop d’ull que té la possibilitat de realitzar una 

compra i a més n’afavoriria les vendes. 

- Es podria introduir sota de la barra de navegació, al peu de pàgina, les dades de la 

cooperativa: adreça, telèfon, e-mail, etc. Per tal que l’usuari les tingués al primer cop 

d’ull i no hagués d’entrar a la secció de contacte. 

- No és del tot necessari però els enllaços per canviar l’ idioma estarien millor a la part 

superior dreta, on l’usuari els veuria més fàcilment. 
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COOPERATIVA DE L’ALBI 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 53: pàgina principal de la cooperativa de l’Albi 

Imatge 54: zones de la web de la cooperativa de l’Albi 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: aquesta web que està patrocinada per pàgines grogues, sol disposa de la pàgina 

principal, en la qual quasi no trobem navegació i un alt percentatge d’autopromoció 

mitjançant els seus segells de qualitat, la posició del mapa, els beneficis del seu oli, etc. 

Els tants per cents de benvinguda i contingut textual s’ajusten als ideals, però en canvi, 

com hem dit abans, no trobem gens de navegació i bastant espai sense utilitzar. 

Com no disposa de barra de navegació ni seccions, en la seva pàgina principal trobem tant 

aspectes referits als beneficis de l’oli d’oliva, com el format dels productes que 

comercialitza, o les dades de la cooperativa. 

Gràfic 53: gràfic de les zones de la cooperativa de l’Albi 

Gràfic 54: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de l’Albi 
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No realitza e-commerce. 

 

ERRADES DETECTADES: 

- La web sol disposa de la pàgina principal i allí l’usuari té tota la informació. No conté 

seccions, formularis per contactar amb l’empresa, etc. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Ordenar la informació mostrada a la pàgina principal, fent una barra de navegació, 

seccions, etc. 

En les seccions es podria aprofundir més la informació que es mostra actualment i la 

pàgina principal quedaria més ordenada i vistosa de cara a l’usuari. A més, s’hi podria 

introduir més fotografies, una presentació o la història de la cooperativa etc. 
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AGRUPACIÓ OLEÀRIA LLEIDATANA (AGROLES), SCCL 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 55: pàgina principal de la cooperativa Agrolés (agrupació de cooperatives) 

Imatge 56: zones de la web de la cooperativa Agrolés (agrupació de cooperatives) 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: resulta estrany que per tractar-se d’una agrupació de cooperatives d’oli de les 

terres de Lleida, en la seva web sol tingui la pàgina d’inici. En ella, l’usuari pot veure 

una mica d’informació dels productes que comercialitza, juntament amb l’adreça i el 

telèfon de l’empresa. 

No té àrees de navegació, formularis de contacte, etc. 

No realitza e-commerce. 

 

Gràfic 55: gràfic de les zones de la cooperativa Agrolés (agrupació de cooperatives) 

Gràfic 56: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web d’Agrolés (agrupació de cooperatives) 
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ERRADES DETECTADES: 

- Per tractar-se d’una web d’una agrupació de cooperatives d’oli, la pàgina web és 

pobríssima, fet que podria causar desconfiança a l’usuari envers l’empresa. No té cap 

tipus de navegació, formularis de contacte, fotografies, etc. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Una empresa gran com és AGROLES, hauria de tenir una bona pàgina web, actualitzada 

i complerta, on l’usuari pogués trobar tot el referent a la cooperativa. 

També podria realitzar e-commerce a través de ella, fet que segurament faria 

augmentar les seves vendes. 
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COOPERATIVA SANT ISIDRE DE LES BORGES BLANQUES 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 57: pàgina principal de la cooperativa Sant Isidre de Les Borges Blanques 

Imatge 58: zones de la web de la cooperativa Sant Isidre de Les Borges Blanques 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una web en que l’usuari pot trobar molta informació referent a l’empresa, 

mitjançant la seva pàgina d’inici.  

Com hem vist en altre pàgines d’aquest sector, el nom de la seva URL és el del 

producte que comercialitza. 

També incorpora premis que s’han donat al seu oli, per tal de fer autopromoció de la 

cooperativa. 

No realitza e-commerce però es poden fer comandes on-line. 

Gràfic 57: gràfic de les zones de la cooperativa Sant Isidre de Les Borges Blanques 

Gràfic 58: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa Sant Isidre de Les Borges Blanques 
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ERRADES DETECTADES: 

- El títol de la pestanya del navegador és massa llarg i inadequat. No hi cap i a més a més 

està en castellà quan la web és en català. Apart el títol és: “Aceite de oliva virgen...”. 

L’usuari si entra a la pàgina ja sap que la cooperativa comercialitza aquest producte. 

- Hi ha títols de seccions de l’àrea de navegació una mica massa llargs, com és el cas de: 

“Què és la cooperativa”, “Serveis de la cooperativa”, “Qualitat de l’oli, informe 

analític”. Podrien ser més curts i concisos. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Canviar el títol de la pestanya del navegador, fent que hi pugui cabre i sigui amb la 

mateixa llengua de la pàgina web. Un que estaria bé seria: “C.Sant Isidre”, per 

exemple. 

- Alguns títols de l’àrea de navegació s’haurien de fer més curts i concisos. Els que hem 

anomenat abans podrien ser: “La cooperativa”, “Serveis”, “Qualitat de l’oli” o tant sols 

“Qualitat”, per exemple. L’enllaç que duu com a  nom “correu” també seria millor 

anomenar-lo “contacta”. 
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COOPERATIVA LA BORGENCA 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 59: pàgina principal de la cooperativa La Borgenca (Les Borges Blanques) 

Imatge 60: zones de la web de la cooperativa La Borgenca (Les Borges Blanques) 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una pàgina web molt elegant, la qual comercialitza tant fruita com oli i es deixa 

clar a l’usuari des del primer moment mitjançant diferents imatges. 

Està dissenyada sobre un fons de fusta, la qual cosa dona a l’usuari la impressió de que els 

productes que comercialitza són més naturals i casolans. 

Té un bon sistema de navegació amb els títols de les seccions clars i concisos, i un bon text 

d’història de la cooperativa. 

No fa e-commerce però es poden fer comandes on-line. 

Gràfic 59: gràfic de les zones de la cooperativa La Borgenca (Les Borges Blanques) 

Gràfic 60: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de La Borgenca (Les Borges Blanques) 
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ERRADES DETECTADES: 

- No s’han trobat errades importants en aquesta pàgina web. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 
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OLI-ART, SCCL 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 61: pàgina principal de la Denominació d’Origen Les Garrigues 

Imatge 62: zones de la web de la Denominació d’Origen Les Garrigues 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és la pàgina web de la denominació d’origen protegida Les Garrigues, en la qual 

l’usuari hi pot trobar informació sobre els controls de qualitat que passen els olis de 

cooperatives de la comarca, quines marques tenen aquest segell de qualitat, etc. 

Es deixa molt espai sense utilitzar. 

No realitza e-commerce. 

 

 

 

Gràfic 61: gràfic de les zones de la Denominació d’Origen Les Garrigues 

Gràfic 62: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la Denominació d’Origen Les Garrigues 
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ERRADES DETECTADES: 

- Els enllaços “venda directa” i “oli a casa” confonen a l’usuari i li fan pensar que 

accedint a ells es pot comprar oli a través de la web, quan en realitat el seu contingut 

és completament diferent. 

- Passa tres quarts del mateix amb el logotip de “Restauradors” i el de “Viu!”, l’usuari no 

sap ben bé què fan allí ni on els portarà un clic en ells. 

 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Canviar el nom dels enllaços “venda directa” i “oli a casa” ja que semblen enllaços per 

comprar oli a través de la web i en realitat no és així. Un títols més adients serien, per 

exemple: “Cooperatives” i “Informació” respectivament. 

- Estaria bé introduir un petit text d’informació sobre què tracten els enllaços a 

“Restauradors” i “Viu!”. És difícil que un usuari accedeixi a un vincle si no sap ben bé 

on el portarà. 
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COOPERATIVA DE MAIALS 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 63: pàgina principal de la cooperativa de Maials 

Imatge 64: zones de la web de la cooperativa de Maials 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una web bastant senzilla però que alhora l’usuari pot trobar en la seva 

pàgina d’inici diversa informació de la cooperativa mitjançant els enllaços de l’àrea de 

navegació. Sol entrar-hi es pot veure el producte amb els formats que es comercialitza. 

Com hem vist en altres pàgines d’aquest sector, la seva URL porta el nom del producte 

comercialitzat en comptes del nom de la cooperativa. 

Pel que fa a les zones de la web, solament la navegació s’ajusta a l’ideal. En canvi, no 

tenim gens de benvinguda ja que no apareix el logotip ni el nom de la cooperativa ni 

tampoc contingut textual en l’inici. També es pot observar que el tant per cent 

Gràfic 63: gràfic de les zones de la cooperativa de Maials 

Gràfic 64: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Maials 
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d’autopromoció és alt ja que apareixen molts segells de qualitat. Hi ha molt espai 

sense utilitzar. 

Aquesta cooperativa si que realitza e-commerce. 

ERRADES DETECTADES: 

- No apareix cap capçalera amb el logotip o el nom de la cooperativa, donant la 

benvinguda a l’usuari de la pàgina web. 

- Al no haver benvinguda ni contingut textual es deixa molt espai sense utilitzar. 

- Apareixen dos enllaços que porten al mateix lloc: “Venda directa” i “Venda on-line”. 

- En la pàgina d’inici no apareix la informació administrativa de l’empresa (direcció, 

telèfon, e-mail, etc.). L’usuari ha d’entrar a la secció de contacte per trobar-la. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Introduir el logotip de la cooperativa amb el seu nom a la part esquerra de la pàgina. 

Serviria per donar la benvinguda al lloc a l’usuari i la faria més propera i elegant. 

- Aprofitar més l’espai ja que se’n deixa molt en blanc i sense utilitzar. Es podria 

introduir a la part central o a l’esquerra, un petit text de presentació o història de la 

cooperativa. 

- No és del tot rellevant però solament caldria que aparegués un enllaç en comptes de 

2, a la secció per realitzar una compra on-line. També es podria acompanyar aquest 

amb un carret de compra. 

- Introduir al peu de pàgina la informació administrativa de l’empresa per tal que 

l’usuari la vegi al primer cop d’ull. 
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COOPERATIVA DE MALDÀ 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 65: pàgina principal de la cooperativa de Maldà 

Imatge 66: zones de la web de la cooperativa de Maldà 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: és una pàgina web que combina grisos de diferent tonalitat en el menú, cos i color 

de lletra, la qual cosa no la fa molt vistosa ni elegant de cara a l’usuari. 

Tot i així, el tants per cents de benvinguda, navegació contingut textual i autopromoció 

s’ajusten molt als ideals. 

El text central, les fotos d’etiquetes de productes que comercialitza i les de conreus que 

apareixen a la part central – baixa de la pàgina donen a l’usuari la sensació de que està 

desordenada i de que no es tracta d’una web moderna, sinó mes aviat antiga. 

Gràfic 65: gràfic de les zones de la cooperativa de Maldà 

Gràfic 66: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Maldà 
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No realitza e-commerce. 

ERRADES DETECTADES: 

- La combinació de grisos utilitzada no és la més adient ja que la fa una web poc vistosa i 

elegant. 

- La informació de la part central i les fotografies presenten un cert desordre, cosa que 

pot crear desconfiança i sensació d’antiguitat de cara a l’usuari. 

- Les dades administratives de l’empresa no s’haurien de col·locar a la capçalera. 

- La web no té cap enllaç a un formulari de contacte amb la cooperativa. 

- En la pestanya del navegador no s’hauria de ficar com a títol la URL de l’empresa. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Canviar la tonalitat de colors utilitzada per tal de fer una pàgina més elegant i vistosa 

de cara a l’usuari. Estaria bé fer servir una combinació verds i grocs, el color de l’oli. 

- Ordenar la informació de la part central. Seria millor col·locar-la en seccions de l’àrea 

de navegació, i en aquella part introduir-hi una història o presentació de la 

cooperativa, acompanyada de fotografies de conreus, per exemple. També s’hauria de 

treure la combinació de fotos de la part inferior. 

- Col·locar les dades administratives de l’empresa al peu de pàgina. 

- Introduir un enllaç a un formulari de contacte amb l’empresa, a la dreta de tot de la 

barra de navegació, per exemple. 

- En la pestanya del navegador s’hauria de canviar el títol que hi ha actualment (la URL 

de l’empresa) pel del nom de la cooperativa. 
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COOPERATIVA DE VINAIXA 
 

PÀGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 67: pàgina principal de la cooperativa de Vinaixa 

Imatge 68: zones de la web de la cooperativa de Vinaixa 
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GRÀFIC DE LES ZONES: 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEL GRÀFIC OBTINGUT AMB L’IDEAL: 

 

 

 

 

 

 

RESUM: es tracta d’una pàgina web antiga, amb l’àrea de navegació un pel desordenada 

pel centre i amb la imatge de la cooperativa en el fons. 

Els tant per cent de navegació s’ajusta força a l’ideal, mentre que la benvinguda queda 

curta i no apareix contingut textual. Hi ha un alt percentatge d’autopromoció degut al 

segells de qualitat que apareixen i molt espai sense utilitzar. 

No realitza e-commerce. 

 

 

Gràfic 67: gràfic de les zones de la cooperativa de Vinaixa 

Gràfic 68: comparativa del gràfic obtingut amb l’ideal de la web de la cooperativa de Vinaixa 
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ERRADES DETECTADES: 

- L’àrea de navegació amb els títols de les seccions, està desordenada pel centre de la 

pàgina. 

- Es deixa molt espai sense utilitzar. 

- El color dels enllaços de l’àrea de navegació no és el més adient ja que alguns no es 

veuen bé amb la fotografia de la cooperativa de fons. 

- No hi ha cap títol en la pestanya del navegador. 

RECOMANACIONS DE MILLORA: 

- Fer una barra de navegació que agrupi les seccions que actualment estan repartides 

pel centre. Es podria fer una barra vertical a l’esquerra o una barra horitzontal a la part 

superior, sota de la capçalera. 

- Treure la foto de fons de la cooperativa, fer-la més petita i acompanyar el cos amb una 

breu història de la cooperativa. També introduir una capçalera que vagi d’esquerra a 

dreta amb el nom de l’empresa. 

- Realitzant les recomanacions anteriors, quedaria una pàgina més semblant a les 

actuals, ja que la que hi ha ara es veu que és antiga. 

- Introduir el nom de la cooperativa en el títol de la pestanya del navegador. 
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ANNEX B 
En aquesta secció, apareixen com a annexos, les avaluacions heurístiques realitzades per la 

Llúcia i jo de cada pàgina web. 

COOPERATIVA D’AITONA 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
1 1 0  1 1 

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

1 1 0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
1 2 0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 1 2 2 0  

                                                           
1
 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2
 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

    1 0 

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
1 1 0    

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  2 0 2 0 

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 2 0 0  1 0 

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
1 1 0  1 0 

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

¿Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 2 2 0  0  
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
2 1 0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  

 ¿Tiene una URL entendible? 0  2 2 2 2 

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

1 2 0  2 2 

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
1 1 0  2 2 

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio? 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1  2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1
 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2
 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

 

  

Taula 5: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa d’Aitona 
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COOPERATIVA D’ALBATÀRRECH 
  

Xavi  Llúcia  
Acord 

final 
 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso ¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 ¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
1 0 0  0  

 ¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 ¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
1 0 0  0  

Control de usuario ¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia ¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 ¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 ¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
1 2 0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 ¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 2 2 2 2 2 

 ¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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Xavi  Llúcia  

Acord 

final 
 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información ¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 ¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

  ¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
1 2 0  1 1 

 ¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 ¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 ¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso ¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 2 0  1 1 

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 ¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  2 0 2 0 

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 1 0 0  0  

 ¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 ¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  0  

 ¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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Xavi  Llúcia  

Acord 

final 
 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 1 0 0  0  

Navegación  ¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

1 0 0  0  

 ¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 ¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 ¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
1 0 0  0  

 ¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

1 0 1 1 1 1 

Proceso de compra Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in ¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 ¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas ¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  2 2 0  

 

 

1
 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2
 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 6: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa d’Albatàrrech 
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COOPERATIVA D’ALCARRÀS 
  

Xavi  Llúcia  
Acord 

final 
 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso ¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 ¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
1 1 0  1 0 

 ¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 ¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
1 1 0  1 0 

Control de usuario ¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

1 0 2 2 2 2 

Consistencia ¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 ¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 ¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 ¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 1 1 1 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 0 1 0 1 0 

 ¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1
 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2
 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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Xavi  Llúcia  

Acord 

final 
 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información ¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 1 1 2 1 2 

 ¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

1 2 2 1 2 1 

  ¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 ¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 ¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 ¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso ¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 ¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  0  0  

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 ¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 ¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  0  

 ¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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Xavi  Llúcia  

Acord 

final 
 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  1 2 0  

Navegación  ¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 ¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 ¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 ¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 ¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

2 0 2 2 2 2 

Proceso de compra Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in ¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 ¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas ¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 1 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  1 2 1 2 

 

 

1
 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2
 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 7: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa d’Alcarràs 
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COOPERATIVA D’ALPICAT 
  

Xavi  Llúcia  
Acord 

final 
 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso ¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 ¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
1 1 0  1 0 

 ¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 ¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
1 1 0  1 0 

Control de usuario ¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

1 0 2 2 2 2 

Consistencia ¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 ¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 ¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 ¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 1 1 1 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 0 1 0 1 0 

 ¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1
 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2
 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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Xavi  Llúcia  

Acord 

final 
 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información ¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 1 1 2 1 2 

 ¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

1 2 2 1 2 1 

  ¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 ¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 ¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 ¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso ¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 ¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  0  0  

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 ¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 ¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  0  

 ¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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Xavi  Llúcia  

Acord 

final 
 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  1 2 0  

Navegación  ¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 ¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 ¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 ¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 ¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

2 0 2 2 2 2 

Proceso de compra 

 

Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio.       

Log in 

 

¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado?       

 ¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas ¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 1 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  1 2 1 2 

 

 

1
 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2
 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 8: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa d’Alpicat 
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COOPERATIVA DE BENAVENT-LA PORTELLA 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

1 0 2 0 2 0 

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
1 0 0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 0 2 2 1 2 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  1 2 1 2 

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 2 0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 2 0  1 1 

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 1 0 1 2 1 1 
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

1 0 0  1 2 

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
0  0  0  

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

0  0  0  

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 2 0 2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 9: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Benavent 
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COOPERATIVA DE CASTELLDANS 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

1 1 0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
1 0 2 0 0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  2 0 2 0 

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  2 0 2 0 

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 1 0  2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 2 2 2 2 2 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
0  2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

0  1 1 1 1 

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
2 0 2 2 2 2 

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  2 2 2 2 

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 1 0 0  1 0 

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
2 0 2 0 2 0 

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 0 2 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 2 0 2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 10: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Castelldans 
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COOPERATIVA DE JUNEDA 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
1 1 0  1 0 

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 0  0  

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 0 2 2 2 2 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 



TFC – Anàlisi d’usabilitat de les pàgines web de cooperatives de fruita i oli de Lleida Xavi Ortiz Masip 

- 177 - 

 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
1 1 0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
1 0 0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  1 0 

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 2 2 2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 11: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Juneda 
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COOPERATIVA SANT DOMÈNECH 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
2 1 1 0 2 1 

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
2 1 0  2 0 

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  2 1 0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

1 1 2 2 2 2 

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
1 2 0  2 2 

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  2 2 2 2 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
2 0 0  1 0 

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  2 1 1 1 

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 2 2 2 2 2 2 

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 2 0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 1 1 0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
1 1 0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  2 2 1 2 

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

1 0 2 2 2 2 

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
2 0 2 0   

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

2 0 2 0   

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 12: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa Sant Domènech 
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COOPERATIVA ACTEL 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  2 1 2 1 

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

1 1 2 1 1 1 

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  2 1 2 1 

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  2 1 2 1 

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  1 1 1 1 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
0  0  0  

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

0  0  0  

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
1 1 0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  1 1 0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 1 1 0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
1 1 0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  1 0 

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  2 2 2 2 

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

1 0 2 2 1 2 

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
0  2 0 2 0 

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

0  0  0  

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
0  2 1 2 1 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 13: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa Actel 
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COOPERATIVA DE LA BORDETA 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  2 0 1 0 

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

0  0  0  

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  1 0 1 0 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

1 0   1 0 

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
1 0 0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  2 2 2 2 

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 14: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de la Bordeta 
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COOPERATIVA DE ROSSELLÓ 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

2 1 2 2 2 1 

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
2 1 2 2 2 1 

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
2 1 2 2 2 2 

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
2 1 2 2 2 1 

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
1 2 0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 0 0  1 0 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

1 2 0  1 2 

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 



TFC – Anàlisi d’usabilitat de les pàgines web de cooperatives de fruita i oli de Lleida Xavi Ortiz Masip 

- 189 - 
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
2 0 2 2 2 2 

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  2 2 2 2 

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
2 2 2 2 2 2 

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  2 2 0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 0 0  1 0 

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 2 0 2 2 2 2 

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 2 0 2 2 2 2 

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 1 2 1 2 1 2 

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

2 0 2 2 2 2 

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

2 0 2 2 2 2 

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  2 2 2 2 

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  2 2 2 2 

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 1 2 2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 15: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Rosselló 
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COOPERATIVA DE SERÒS 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 1 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  2 2 2 2 

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 2 0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  0  0  

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 1 1 0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
1 1 0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 0 0  1 0 

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 16: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Seròs 



TFC – Anàlisi d’usabilitat de les pàgines web de cooperatives de fruita i oli de Lleida Xavi Ortiz Masip 

- 194 - 

 

COOPERATIVA DE SOSES 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

1 1 0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
1 1 0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 1 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 



TFC – Anàlisi d’usabilitat de les pàgines web de cooperatives de fruita i oli de Lleida Xavi Ortiz Masip 

- 195 - 

 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 1 2 2 2 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

0  0  0  

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
1 0 0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
1 0 0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 1 1 0  0  
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  2 2 2 2 

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
0  0  0  

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

0  0  0  

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 1 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  2 2 0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 17: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Soses 
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COOPERATIVA DE SUDANELL (TRECOOP) 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

1 1 0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
1 1 0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  1 2 1 2 

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
1 1 0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  2 2 1 2 

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

1 0 2 2 1 2 

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
1 2 0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 1 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

1 1 0  1 1 

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

0  0  0  

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
1 1 0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 1 0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  0  0  

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 2 1 0  1 1 

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
2 1 0  1 1 

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 2 2 2 1 2 2 

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

1 0 0  1 0 

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

1 0 1 2 1 2 

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
0  2 1 2 1 

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

2 1 2 2 2 1 

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
0  2 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  2 1 2 1 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 18: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Sudanell 
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COOPERATIVA D’ARBECA 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

1 1 2 1 1 1 

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 2 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 2 0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  2 2 2 2 

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  0  0  

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  2 1 2 1 

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  1 1 

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  2 2 2 2 

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
0  0  0  

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 19: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa d’Arbeca 
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COOPERATIVA DE BELLAGUARDA 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  2 2 2 2 

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 1 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 1 2 2 2 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

0  1 2 0  

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
1 1 0  1 1 

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 2 0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 1 0 0  1 0 

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

1 0 0  1 0 

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
1 0 0  1 0 

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 20: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Bellaguarda 
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COOPERATIVA DE BOVERA 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  2 0 2 0 

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 1 2 1 2 1 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

1 1 0  1 1 

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 2 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
1 1 0  1 1 

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  0  0  

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 2 2 2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 21: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Bovera 
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COOPERATIVA DE CERVIÀ 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 1 2 1 2 1 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 0 1 2 1 2 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 1 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 1 0 0    
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  2 2 2 2 

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  2 0 1 0 

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
0  0  0  

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
2 0 2 0 2 0 

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

2 0 2 0 2 0 

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 22: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Cervià 
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COOPERATIVA DEL SOLERÀS 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
1 1 0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
1 2 0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  2 2 2 2 

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  2 2 2 2 

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
2 1 2 1 2 1 

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
1 2 0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 1 2 1 2 1 

 ¿Se evitan los elementos animados? 2 1 2 2 2 2 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  1 1 1 1 

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

1 2 0  0  

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
2 1 2 1 2 1 

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
1 1 0  1 0 

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
2 1 1 1 2 1 

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 1 0  1 1 

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  2 2 1 2 

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
0  0  0  

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
0  0  0  

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

0  0  0  

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 23: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa del Soleràs 
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COOPERATIVA DELS TORMS 
 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  1 1 1 1 

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  2 1 1 1 

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 0 2 1 1 1 

 ¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 
0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

para su correcta visualización? 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 2 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

0  2 2 0  

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
1 0 0  1 0 

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  1 1 1 1 

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 2 0  1 2 

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  0  0  

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  1 1 

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
1 0 0  0  
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

1 0 0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 24: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa dels Torms 
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COOPERATIVA DE JUNCOSA 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  1 1 1 1 

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  2 0 2 0 

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
1 1 2 1 2 1 

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

1 2 0  1 2 

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 2 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
1 1 1 2 1 1 

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
1 1 1 2 1 2 

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  0  0  

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
1 0 0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  1 1 

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 1 1 0  0  
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  1 2 1 2 

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

1 0 0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
0  0  0  

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 25: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Juncosa 
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COOPERATIVA DE LA GRANADELLA 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

1 2 0  1 1 

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
1 1 1 1 1 1 

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
1 1 0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  2 2 2 2 

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

2 1 0  2 1 

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
2 0 0  2 0 

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 2 2 2 2 2 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

1 2 0  1 2 

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

2 0   2 0 

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
2 0 0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
2 1 0  2 1 

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
1 1 2 2 1 2 

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
2 1 0  2 1 

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 1 0  2 1 

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 1 0 0  0  
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  2 2 2 2 

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 2 0 2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 26: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de la Granadella 
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COOPERATIVA DE L’ALBAGÉS 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 2 2 2 2 2 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 0  1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

0    0  

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  1 2 1 2 

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 2 0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
1 0 0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  1 2 1 2 

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

1 1 1 1 1 1 

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
2 0 1 1 2 0 

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 27: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de l’Albagés 
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COOPERATIVA SANT ISIDRE DE LES BORGES BLANQUES 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 1 1 2 1 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 1 0  1 1 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 0  2 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 28: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa Sant Isidre de Les Borges Blanques 
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COOPERATIVA LA BORGENCA 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  0  0  

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 2 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  2 0 2 0 

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
1 0 0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  1 1 

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 29: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa la Borgenca 
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DENOMINACIÓ D’ORIGEN LES GARRIGUES 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

1 2 0  1 1 

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  1 2 0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
1 1 0  1 1 

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  2 2 2 2 

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 1 2 1 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

0  1 2 1 2 

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

0  0  0  

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
1 1 0  1 1 

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 0  0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  0  0  

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 1 0 0  1 0 

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  0  0  

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 30: puntuacions de l’avaluació heurística de la Denominació d’Origen 
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COOPERATIVA DE MAIALS 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  2 2 0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  2 2 2 2 

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

0  0  0  

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 1 1 2 0 2 0 

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

1 1 1 2 1 1 

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 2 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

0      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
1 1 0  0  

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 1 0  1 1 

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple?       

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
      

 ¿Los iconos son concretos y familiares?       

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 1 0  1 1 

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
0  0  0  

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 0  2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 31: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Maials 
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COOPERATIVA DE MALDÀ 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

1 0 0  1 0 

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
1 1 0  1 1 

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

2 0 1 1 2 1 

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
0  0  0  

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 0  0  0  

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

1 1 2 2 2 2 

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 1 2 1 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
2 0 1 2 2 2 

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 1 2 0  1 2 

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  0  0  

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 1 2 0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  0  0  

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

0  0  0  

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

0  0  0  

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 1 2 1 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 2 0 2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

  

Taula 32: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Maldà 
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COOPERATIVA DE VINAIXA 

 
 Xavi  Llúcia  Acord 

final 

 

Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Facilidad de uso 

¿Se proporciona solamente la información 

imprescindible en cada momento para realizar cada 

tarea? 

0  0  0  

 
¿Las tareas que ofrece el sistema son todas fáciles de 

aprender y realizar? 
0  0  0  

 
¿Se presenta la información en el orden que se va a 

utilizar? 
0  0  0  

 
¿Todas las tareas y informaciones son familiares para 

el usuario? 
0  0  0  

Control de usuario 
¿El usuario puede en todo momento avanzar y 

retroceder libremente por el sistema interactivo? 
0  0  0  

 
Son menús amplios (que muchos artículos en un 

menú) en lugar de profundos (muchos niveles de 

menú)? 

0  0  0  

Consistencia 

¿Aparecen todos los elementos iguales de la misma 

forma o con el mismo formato en todo el sistema 

interactivo? 

2 0 0  2 0 

 
¿Aparecen todos los elementos iguales agrupados y 

situados en el mismo lugar? 
2 2 0  2 0 

 
¿Aparecen los mismos colores en todo el sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Tienen todas las ventanas y páginas un título? 2 0 2 2 2 2 

 
¿Existe la posibilidad de realizar scroll vertical y 

horizontal en todas las ventanas? 
0  0  0  

Imágenes 

Imágenes Etiquetadas: ¿Las imágenes están 

etiquetadas y aparece su título al pasar por encima 

con el ratón? 

1 2 2 2 2 2 

 ¿Se evitan los elementos animados? 0  0  0  

 
¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes para que 

no se vean pixeladas y sean de un tamaño adecuado 

para su correcta visualización? 

1 0 2 2 1 1 

                                                           
1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

Información 
¿La información está suficientemente actualizada? 

¿Aparece fecha de publicación o última actualización? 
1 2 2 2 2 2 

 

¿Aparecen las noticias en un sitio destacado del sitio 

Web, con vinculo a la noticia en el titular, y un claro 

resumen del contenido de la noticia? 

      

 
¿Hay información clara de los datos para contactar 

con el responsable de la interfaz (teléfono, mail, etc)? 
0  0  0  

Reducir la carga de 

memoria 

¿Los elementos más importantes están resaltados? 
0  0  0  

 
¿No aparece más información de la imprescindible 

que pueda distraer o molestar al usuario? 
0  1 2 1 2 

 
¿La primera palabra de cada menú es la más 

importante? 
0  0  0  

 ¿Empiezan los datos en la parte superior izquierda? 0  0  0  

 
¿No aparece aglomeración de información en ninguna 

zona de modo que todo se ve claro y preciso? 
0  0  0  

Eficiencia de uso 
¿El sistema es eficiente de acuerdo con el uso que se 

hace del mismo? 
0  0  0  

Diseño minimalista ¿Se utilizan los colores con discreción? 2 2 0  0  

Iconos ¿Tienen todos los iconos un diseño simple? 0  0  0  

 
¿Se distinguen los iconos del fondo del sistema 

interactivo? 
0  0  0  

 ¿Los iconos son concretos y familiares? 0  0  0  

Dialogo ¿Se utiliza un vocabulario familiar para el usuario? 0  0  0  

 
¿No se encuentran términos pertenecientes a ningún 

tipo de jerga? 
0  0  0  

 
¿Se ofrece toda la información de forma consistente? 

Correctamente gramaticalmente y con estructuras 

consistentes? 

0  0  0  

 ¿Las frases son cortas  y simples? 0  0  0  

 
¿Aparecen las ideas principales al principio de los 

textos? 
0  0  0  

 ¿Se evita la repetición de contenido? 0  0  0  
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Heurística padre Subheurística Imp.1 Freq.2 Imp. Freq. Imp. Freq 

 ¿Tiene una URL entendible? 0  2 2 2 2 

Navegación 

¿Indican los enlaces claramente hacia dónde apuntan 

con un título apropiado para que el usuario pueda 

predecir la respuesta del sistema ante su acción? 

0  0  0  

 
¿Aparece el área de navegación principal en un lugar 

relevante o junto al cuerpo principal de la página de 

forma que es fácil y rápido de localizar? 

2 0 0  2 0 

 
¿Aparecen los elementos del área de navegación 

agrupados de forma que los elementos semejantes 

queden los unos junto los otros? 

1 0 0  2 0 

 
¿Se utiliza para denominar las opciones del menú 

términos fácilmente identificables? 
0  0  0  

 
¿La totalidad de elementos del área de navegación 

esta visible sin que el usuario realice ninguna 

interacción? 

0  0  0  

Proceso de compra 
Si su sitio incorpora una función de carrito de la compra, 

¿Aparece un vínculo hacia él en la página de inicio. 
      

Log in 
¿El proceso de identificación es simple y consistente y 

protege los datos de un uso no autorizado? 
      

 

¿Los caracteres correspondientes a la contraseña 

aparecen directamente ocultos en el formulario de 

identificación? 

      

Fechas y horas 
¿Aparece la fecha y hora de última actualización de 

contenido? 
1 2 2 2 2 2 

Multicultularidad ¿Aparece la opción de multiidioma? 2 0 2 2 2 2 

 

 

1 Significat de les puntuacions en l’impacte: 0 No és un problema; 1 És un problema lleu; 2 És un problema greu 

2 Significat de les puntuacions en la freqüència: 0 Apareix en una part concreta; 1 Apareix en alguna part; 2 Apareix 

en la majoria de parts 

Taula 33: puntuacions de l’avaluació heurística de la cooperativa de Vinaixa 


