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Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i 
del Consell

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels
llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels
organismes del sector públic.

L'Administració espanyola ha d'haver traslladat la nova
Directiva a la legislació nacional abans del 23 de
setembre de 2018.

Tots els portals hauran de complir els requisits de prioritat 1
i 2 de la norma UNE 139803: 2012 (equivalent a nivell AA
en WCAG 2.0).

Afecta de ple a tots els recursos web i mòbils de les
Administracions Locals



Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i 
del Consell

Hi haurà un organisme estatal responsable que vetllarà pel
compliment de l'accessibilitat

Monitoritzarà anualment els webs públics de forma general,
cada tres anys de forma exhaustiva i ho haurà de reportar
als organismes europeus competents.

Serà obligatori tenir una unitat d’accessibilitat per als
ajuntaments de municipis de més de 20 mil habitants i
s’haurà de notificar a l’organisme estatal.

Formació i sensibilització a tot el personal públic.



Proposta d’actuació per millorar l’accessibilitat

• Anàlisi dels espais web per diagnosticar 
les deficiències i corregir-les

El personal 

Els espais

• Formació tècnica per conèixer les 
implicacions de la Directiva

• Formació de productors de continguts

Tecnologies 
i processos

- Transfomació de la tecnologia de publicació i 
dels processos de producció automatitzats 
en funció de les fites normatives

Certificació 
dels serveis 

públics

- Avaluació dels nivells d’acompliment



Dashboard de DCI Score (01/07/2018) Siteimprove



Arquitectura web de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat
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Cronograma

Setembre: 1a. auditoria d’accessibilitat realitzada per Ilunion

Primer semestre: Realització dels treballs tècnics en aplicació del resultat de l’auditoria.

Últim trimestre: Avaluació tècnica i econòmica de les tasques a realitzar

Octubre: 2a auditoria d’accessibilitat d’Ilunion amb l’objectiu d’obtenir la certificació

Desembre: Adquisició de Siteimprove.

2016

2017

2018

Gener: Curs de formació amb Ilunion en creació de documents digitals (PDF) accessibles.

Març: Inici d’ús de Siteimprove.

Juny: Primers resultats de la tasca realitzada



Ús de Siteimprove

Ens permet comprovar els progressos que anem fent per pàgines i per problemes.

Permet validar el marcat HTML

Disposa d’una extensió per provar solucions al vol

Experiència dels usuaris

És divertida perquè permet ”Gamificar la feina” amb dinàmiques per aconseguir “trofeus”

Localitza totes les errades rastrejant tot el web i les reporta d’una forma molt ben organitzada i 
didàctica permetent prioritzar les tasques i distribuir-les.

Tots els continguts del web han de complir amb les pautes d’accessibilitat WCAG 2.0 del Nivell de 
conformitat AA

Aquest compliment de les pautes d’accessibilitat serà el màxim possible quan entri en vigor la nova 
normativa nacional prevista per al 23 de setembre de 2018 

Objectius

Calcula el progrés i dóna una puntuació que suma els resultats del rendiment del lloc en tres categories 
de tots els nivells de WCAG: errades, advertiments i pàgines amb errades diverses de nivell A i AA

Objectius i experiència dels usuaris



Ús de Siteimprove

• Grup de treball de 4 persones: 2 editors de continguts i 2 desenvolupadors.
• Es crea un grup específic de pàgines auditades per Ilunion i se li dóna prioritat, són estratègiques 

perquè afecten a una gran quantitat de continguts del web.
• L’eina separa els problemes per nivell de conformitat i gravetat amb la qual cosa prioritzem:

1. Errades i advertiments de Nivell A
2. Errades i advertiments de Nivell AA 

• Tasques de programadors:

• Programen plantilles i pàgines dinàmiques incorporant totes les correccions de les errades 
detectades.

• Programen automatitzacions en el programari dels gestors de continguts que ajuden en la 
tasca de les persones que els gestionen i als usuaris que els produeixen.

• Tasca de gestors de continguts:

• Apliquen pautes d’accessibilitat a tots els continguts estàtics del web i fan correccions 
d’errades detectades.

• Apliquen les pautes d’accessibilitat a tots els continguts creats pels usuaris productors 
interns i els informen i formen per tal que no es tornin a produir les errades.

Organització de treball
Prioritat: Accessibilitat



Ús de Siteimprove

1/12/17 1/1/18 1/2/18 1/3/18 1/4/18 1/5/18 1/6/18 1/7/18
Puntuació total del web 61,8 65 66,2 66,2 68 68,4 80,2 88,4

Pàgines auditades per Ilunion 60,7 62,9 64,4 64,4 66 67 91,3 98,1
Mitjana sector 65,4 65,2 65,2 64,9 63,6 63,1 63,3 64

Evolució de la puntuació



El drama dels PDFs
Publicació de documents PDF accessibles

Durant 2018 s’han publicat ja més de 800 documents PDF que no compleixen amb les pautes 
d'accessibilitat:
• Continguts produïts i publicats per treballadors i treballadores municipals (tramitació electrònica)
• Producció de documents centralitzada en gestors web (instàncies, formularis, normatives, 

projectes, resultats electorals...). 
• Documents que provenen de tercers (projectes, e-tauler, suports diversos).
• Documents complexes, escanejats i molt extensos que requereixen temps i dedicació 

especialitzada.
• Díptics informatius d’activitats i esdeveniments

L’Ajuntament està treballant en tenir els procediments adequats en la producció dels continguts en 
PDF accessibles:
• Formació a personal especialitzat en la creació i modificació de documents PDF
• Evitar-los al màxim possible
• Elaboració de plantilles de Word que incorporin la semàntica accessible
• Formació i sensibilització a treballadors/ores
• Adquisició de les llicències necessàries d’Adobe Acrobat Pro DC
• Exigència de facilitar-los accessibles en els procediments de contractació.



Dades d’interès

Pàgines rastrejades per Siteimprove

Documents PDF

Persones que produeixen continguts50

Aproximadament 1.500

3.628 (1/7/2018)

Formularis de tramitació electrònicaAproximadament 455

1.719.228 durant l’any 2017 (25,37% mòbil)Accessos al web

Consultories, auditories i certificació d’Ilunion Tecnologia y Accesibilidad

Curs de creació de documents digitals accessibles (PDFs)

Hores dedicades de personal tècnic especialitzat: 1.120 hores.

Siteimprove

50.000 € aproximadament

Despeses directes:



www.santfeliu.cat

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca

	Accessibilitat web
	Estratègia de Transformació Digital 2017-2020 �Objectius estratègics i eixos d’actuació
	Número de diapositiva 3
	Administació digital: agenda de projectes
	8 principis de les dades obertes 1/2
	8 principis de les dades obertes 2/2
	Número de diapositiva 7
	Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell
	Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell
	Número de diapositiva 10
	Dashboard de DCI Score (01/07/2018) Siteimprove
	Arquitectura web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
	Cronograma
	Ús de Siteimprove
	Ús de Siteimprove
	Ús de Siteimprove
	El drama dels PDFs
	Dades d’interès
	Número de diapositiva 19

