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Annexos

A. Condicions Generals d’Ús i informació legal a
l’usuari
A.1. Acceptació de les Condicions Generals d'Ús
CITYHELPING,

S.L.*

posa

a

disposició

dels

usuaris

d'Internet

el

lloc

web

www.CityHelping.cat i www.CityHelping.com.
Les condicions generals d'ús regulen l'accés i l'ús de la pàgina web CityHelping.cat (d'ara
endavant CityHelping). La navegació o l'ús del Web per part de qualsevol usuari (en
endavant, els Usuaris), comporta la plena acceptació, sense reserva de cap classe, de
les presents Condicions Generals d'Ús.
Així mateix CityHelping posa en coneixement dels Usuaris d'aquest Portal Web que
aquestes Condicions legals poden ser modificades sense notificació prèvia. En
conseqüència l'Usuari ha de llegir atentament en cadascuna de les ocasions en què es
procedeixi

a

utilitzar

el

Portal

Web,

ja

que

poden

patir

modificacions.

La utilització de certes funcionalitats ofertes als Usuaris a través del Portal web pot trobar
sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen,
completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús. Per tant, amb
anterioritat a la utilització d'aquestes funcionalitats, l'Usuari també ha de llegir atentament
i

acceptar

així

mateix

les

corresponents

condicions

particulars

pròpies.

Aquestes Condicions estaran permanentment accessibles al lloc web a través de l'enllaç
Condicions Legals.
QUALSEVOL PERSONA QUE NO ACCEPTI LES CONDICIONS GENERALS, LES
QUALS TENEN UN CARÀCTER OBLIGATORI I VINCULANT, S’HAURÀ D'ABSTENIR
D'UTILITZAR EL LLOC I / O ELS SERVEIS.
Així mateix CityHelping es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny,
presentació i / o configuració d'aquest Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i
afegir serveis nous. En qualsevol cas, CityHelping es reserva el dret de, en qualsevol
moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc a aquells usuaris
que incompleixin qualsevol d'aquestes condicions generals o de les particulars que els
siguin d'aplicació.
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A.2. Concepte i objecte de CityHelping
CityHelping és una plataforma d’aparellament de serveis entre persones i empreses, on
usuaris que necessiten rebre serveis pengen una tasca o sol·licitud i es posen en
contacte amb usuaris que desitgen prestar el servei, tot dins de la zona geogràfica
d'influència, aportant una destacada capacitat per informar tant de les seves
característiques com de la seva reputació entre la resta d'usuaris del propi Portal Web.
CityHelping doncs aporta el suport en format web per facilitar la trobada entre una
demanda i una oferta, sense rebre cap establir cap pacte d’intermediació entre els parts,
ni aconseguir remuneració ni percentatge de les operacions que concerneixen als usuaris.

A l'usuari que es registra al lloc web, se li ofereixen els següents serveis:
•

Recerca de tasques (serveis) del directori de CityHelping.cat.

•

Contacte directe amb els proveïdors a través d’una plataforma de comunicació
interna.

•

Construcció d'una xarxa de contactes.

•

Puntuació i Recomanació dels usuaris proveïdors de serveis.

•

Realització de Comentaris per part dels usuaris.

Als Usuaris Proveïdors se'ls ofereixen els següents serveis addicionals:
•

Publicitat dels serveis dels proveïdors a Internet mitjançant la creació d'un PERFIL
on inclourà tots els serveis oferts, dades de contacte, forma de treball, tarifes i
altres continguts com a galeria d'imatges, vídeos, mòduls de text, mapes i similars.

•

Puntuació dels seus serveis per part dels usuaris de CityHelping.

•

Enviament de comunicacions electròniques promocionals i informatives sobre el
sector i altres sectors del seu interès.

L'ús dels serveis de CityHelping està condicionat al fet que els usuaris hagin validat
prèviament les seves dades a través de l'email que CityHelping els enviï amb aquest
propòsit.
CityHelping informa que només facilitarà als altres usuaris les dades i / o informació
proporcionats per l'Usuari que aquestes dades i / o informació no vulnerin disposicions
legals, les presents Condicions Generals d'Ús o les condicions particulars que fossin
aplicables. CityHelping adverteix que podrà eliminar del lloc web continguts il·legals
sense previ avís.
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CityHelping doncs és l’actor que rep, transmet i emmagatzema informació.

A.3. Disponibilitat del lloc web CityHelping
CityHelping no es responsabilitza per qualsevol dany, perjudici o pèrdua a l'Usuari
causats per fallades en el sistema, al servidor a Internet. CityHelping tampoc serà
responsable per qualsevol virus que pugui infectar l'equip de l'Usuari com a conseqüència
de l'accés, ús o examen de la seva pàgina web o arran de qualsevol transferència de
dades, arxius, imatges, textos, o àudio continguts en el mateix. Els Usuaris NO podran
imputar cap responsabilitat ni exigir pagament per lucre cessant, en virtut de perjudicis
resultants de dificultats tècniques o errors en els sistemes a Internet. CityHelping no
garanteix l'accés i ús continuat o ininterromput del seu lloc. El sistema pot eventualment
no ser-hi a causa de dificultats tècniques o errors d'Internet, o per qualsevol altra
circumstància aliena a CityHelping, en aquests casos es procurarà restablir amb la major
celeritat possible sense que per això pugui imputar cap tipus de responsabilitat a
CityHelping.

A.4. Obligacions dels Usuaris al lloc web
L'Usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i de les funcionalitats accessibles
des d'aquest Lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents
Condicions Generals d'Ús i, si s'escau, condicions particulars, així com mantenint el degut
respecte als altres usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la
finalitat d'aquest Lloc Web.
L'Usuari s'obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els
continguts i serveis del lloc web. Així mateix queda prohibida la reproducció, distribució,
transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels
continguts del lloc web (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de
so i / o imatge, logos , etc.) i altres elements d'aquest lloc web, excepte autorització prèvia
dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei.
En especial a l'Usuari l'estarà prohibit, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:
utilitzar continguts injuriosos o calumniosos, amb independència que aquests continguts
afecten altres usuaris o a altres persones o empreses; utilitzar continguts pornogràfics o
que vulnerin les lleis de protecció de menors , o fer publicitat, oferir o distribuir productes
pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors; molestar altres usuaris
(especialment mitjançant spam); utilitzar continguts protegits legalment (p. ex. per la
legislació relativa a la propietat intel·lectual, a marques , a patents, a models d'utilitat o
models estètics) sense tenir dret a això, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o
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serveis protegits legalment, així com realitzar o fomentar accions contràries a la lliure
competència, incloses les encaminades a la captació de clients progressiva (com a
sistemes en cadena, de bola de neu o piramidals).
Es prohibeixen igualment a l'Usuari les següents accions:
•

Difondre i reproduir públicament continguts del lloc web de CityHelping o d'altres
usuaris, sense l'autorització prèvia.

•

Utilitzar mecanismes, programari o scripts en relació amb la utilització del lloc web

•

Modificar, copiar, bloquejar o sobreescriure, tret que això sigui necessari per a la
correcta utilització dels serveis dels llocs web. Per exemple, la còpia mitjançant
tecnologies de cercador tipus "Robot / Crawler".

•

Tota acció que pugui perjudicar la funcionalitat de la infraestructura de CityHelping,
especialment per sobrecarregar-la.

•

Utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web
amb finalitats il · lícites i expressament prohibits en les presents Condicions
Generals d'Ús, així com a les condicions particulars que, si s'escau, s'habilitin i
que resultin contraris als drets i interessos de CityHelping

•

Tota acció que de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de "virus
informàtics"), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal
utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes
d'informació o els documents , arxius i tota classe de continguts emmagatzemats
en qualsevol equip informàtic (hacking) de CityHelping, dels seus membres o de
qualsevol Usuari.

•

Utilitzar i demanar dades a partir de dades d'altres usuaris als quals es pugui
accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc Web per a la
realització d'activitats amb fins promocionals o publicitaris, així com de remetre
comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no
sol·licitat ni prèviament consentits per CityHelping i / o els interessats, de
conformitat amb la POLÍTICA ANTI-SPAMMING de CityHelping.

La CONTRASSENYA és personal i intransferible, no estant permesa la cessió a tercers.
Per tant, l'Usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es
realitzi, amb completa indemnitat per CityHelping. En el cas que l'Usuari conegui o sospiti
de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en
coneixement de CityHelping el més aviat possible.
El formulari de registre s'efectuarà en la forma expressament indicada al propi servei.
L'Usuari garanteix l'autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que faciliti a CityHelping.
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De la mateixa manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a
CityHelping permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la
situació real de l'Usuari. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions
falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CityHelping oa tercers per la
informació que faciliti.
L'Usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del servei té lloc, en tot cas, sota
la seva única i exclusiva responsabilitat. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota
naturalesa que CityHelping pugui patir com a conseqüència de l'incompliment intencional
o culpable de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut d'aquestes
"Condicions Generals d'Ús" o de la llei en relació amb la Utilització del Servei.

A.5. Perfil d'un proveïdor de serveis
L'Usuari que ofereixi serveis a tercers podrà comptar amb una sèrie d'eines per a la
creació d'un Perfil propi on oferir els seus serveis i afavorir la seva presentació a Internet.
Aquest perfil ha de complir escrupolosament amb les condicions d'ús que regeixen el total
funcionament del portal.
A.5.1. Sistema de Puntuació, Recomanació i Comentaris
Els usuaris proveïdors de serveis poden rebre puntuació i comentaris subjectius per part
d'altres usuaris que coneguin de forma fefaent els serveis que presta el proveïdor.
Els comentaris podran ser denunciats per l'Usuari proveïdor perquè puguin ser eliminats
del perfil en cas que es realitzi un mal ús, o estiguin prohibits per les presents condicions
d'ús.

CityHelping disposa d'un extens sistema de control anti-spam i mals usos per evitar una
tergiversació

de

la

reputació

d'aquests

usuaris

encara

que

per

les

pròpies

característiques d'Internet actualment no pot garantir la veracitat de les mateixes. Amb
aquest objectiu se li permet a l'Usuari el bloqueig d'un perfil per controlar el correu spam.
A.5.2. Continguts facilitades pels usuaris de CityHelping
L'Usuari es declara titular legítim dels drets de propietat intel·lectual i industrial del
contingut que hi ha al seu perfil, per a la reproducció, distribució i comunicació pública a
través de qualsevol mitjà electrònic, principalment Internet i correu electrònic, per a
tothom amb temps il·limitat.
Està prohibida la inserció de continguts que:
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Que siguin presumptament il · lícits per la normativa nacional, comunitària o
internacional o que realitzin activitats presumptament il lícites o contravinguin els
principis de la bona fe.

•

Que siguin enganyosos, de dubtosa eficàcia o que puguin causar perjudicis contra
les persones. Que donin suport o justifiquin el racisme, la violència i l'odi.

•

Que puguin danyar el bon nom i reputació de CityHelping.

•

Que no reuneixin els paràmetres de qualitat establerts en CityHelping.

•

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, puguin cercar la
debilitat de l'Usuari, eliminats de la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar
opinions negatives en els nostres usuaris o tercers. En concret, ia tall enunciatiu
però no limitatiu: qualsevol dels drets legals de tercers; aquells que afavoreixin o
potenciïn la creació, manteniment i foment de negocis relacionats amb la
pornografia, material obscè o gestió de contactes eròtics, aquells que estiguin
relacionats amb la vidència, tarot, "ciències ocultes" o qualsevol altre contingut
relacionat amb ideologies polítiques o creences religioses i similars i en general
qualsevol contingut que CityHelping consideri no apropiats per als usuaris i,
especialment, per als menors d'edat. I en general que contravinguin els principis
de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció
de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció
del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

La determinació de qualsevol d'aquests supòsits serà responsabilitat exclusiva de
CityHelping atenent al seu bon judici i / o a les denúncies d'usuaris, terceres persones o
institucions.
L'incompliment d'aquesta norma pot significar l'eliminació immediata del compte de
l'Usuari i la destrucció de tots els continguts associats al mateix sense possibilitat de
recuperació d'aquests.
CityHelping no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, de manera que no
pot assumir la responsabilitat sobre els continguts.
De tota manera, periòdicament es revisen els continguts inserits i publicats per assegurar
els principis de qualitat de CityHelping així com les normes aquí indicades.
Així mateix, CityHelping es reserva la potestat de retirar del lloc web aquells continguts
que es considerin no apropiats a les característiques i finalitats de CityHelping.
En cas que l'Usuari o un tercer advertís algun contingut inadequat en el Lloc Web, haurà
de contactar amb el nostre servei d'Atenció a l'Usuari: info@CityHelping.com i / o telèfon
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indicat a la secció contacte de la pròpia pàgina web, des d'on es intentarà solucionar el
vostre problema de la manera més ràpida possible.
Els usuaris són els únics responsables d'obtenir qualsevol tipus d'autorització, permís o
llicència, en cas de ser necessaris per a la realització i publicació de qualsevol contingut.
Per tant, és de responsabilitat exclusiva de l'Usuari la inserció de continguts que
contravinguin la legalitat vigent, havent d'assumir les possibles reclamacions pels danys,
perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa, eximint a CityHelping de qualsevol
responsabilitat.
L'Usuari té garantit el dret a donar-se de baixa del portal de manera simple i eficaç i a
deixar de rebre missatges amb origen en el mateix.

A.6. Llicència sobre la Propietat Intel·lectual i Industrial
CityHelping només autoritza a l'Usuari registrat la utilització dels drets de propietat
intel·lectual i industrial relatius al programari que permet l'execució de les prestacions que
composen les diferents funcionalitats, únicament per utilitzar-segons l'establert en
aquestes Condicions d'Ús.
CityHelping no concedeix cap altra llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els
seus

drets

de

propietat

intel·lectual

i

industrial

del

Portal

Web

Els Usuaris poden remetre suggeriments o propostes sobre la millora de les diferents
funcionalitats del Portal Web, dirigint-se a servei d'Atenció a l'Usuari de CityHelping:
info@CityHelping.com.

A.7. Exclusió de garanties i responsabilitat
CityHelping només posa a disposició dels Usuaris un espai virtual que els permet posarse en comunicació mitjançant Internet per trobar una forma de vendre o comprar serveis.
CityHelping no intervé en el perfeccionament de les operacions realitzades entre els
usuaris ni en les condicions per ells estipulades per a les mateixes, per això no serà
responsable respecte de l'existència, qualitat, estat, integritat o legitimitat dels serveis
oferts o adquirits pels Usuaris , així com de la capacitat per contractar dels Usuaris o de
la veracitat de les Dades Personals per ells ingressats. Cada Usuari coneix i accepta ser
l'exclusiu responsable pels serveis que publica per a la venda i per les ofertes i / o
compres que realitza.
Com que CityHelping no té cap participació durant tot el temps en què el servei es publica
per a la venda, ni en la posterior negociació i perfeccionament del contracte definitiu entre
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les parts, no serà responsable per l'efectiu compliment de les obligacions assumides pels
Usuaris en el perfeccionament de l'operació. L'usuari coneix i accepta que en realitzar
operacions amb altres Usuaris o tercers ho fa sota el seu propi risc. En cap cas
CityHelping serà responsable per lucre cessant, o per qualsevol altre dany i / o perjudici
que hagi pogut patir l'usuari, a causa de les operacions realitzades o no realitzades per
serveis publicats a través de CityHelping.
Així mateix CityHelping no serà responsable de les referències i valoracions que puguin
fer altres usuaris respecte als usuaris proveïdors i que formin part de les valoracions d'un
servei d'aquests proveïdors.
CityHelping recomana actuar amb prudència i sentit comú en el moment de realitzar
operacions amb altres usuaris. L'usuari ha de tenir presents, a més, els riscos de
contractar amb menors o amb persones que es valguin d'una identitat falsa.
CityHelping NO serà responsable per la realització d'ofertes i/o operacions amb altres
usuaris basades en la confiança dipositada en el sistema o els Serveis brindats per
CityHelping.
CityHelping no es responsabilitza, excepte en aquells casos expressament descrits en les
Condicions Legals i la resta del marc normatiu del lloc web, pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que puguin deure a la falta d'actualitat, exactitud, exhaustivitat, així com a
omissions o errors dels que poguessin tenir les informacions i serveis continguts en
aquest Lloc Web ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus
continguts i informacions.
CityHelping no pot garantir que altres usuaris que ja compten amb l'adreça de correu de
l'Usuari a través del seu contacte en el Lloc Web puguin tornar a contactar en el futur.

A.8. Dades personals en CityHelping
CityHelping PROJECTS AND SERVICES, S.L. l'informa que tractarà les dades de
caràcter personal en els termes de la Política de Protecció de Dades de caràcter personal
del Portal Web CityHelping.com, que l'Usuari podrà trobar sota la següent URL:
www.CityHelping.com
L'Usuari accepta expressament que les Dades Personals que introdueixi siguin trobats i
accessibles a través dels cercadors d'Internet.
Els Usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades
Personals facilitades, i es comprometen a mantenir degudament actualitzats.
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A.9. Mesures de seguretat i enllaços, "links" a pàgines de tercers
Respecte a la privacitat i seguretat, CityHelping no garanteix que tercers, autoritzats o no,
puguin tenir coneixement, accedir, interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular els
missatges, comunicacions i continguts de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o
posin a disposició de tercers a través de les funcionalitats del Portal Web.
CityHelping no controla ni per tant assumeix cap responsabilitat per la informació
continguda en pàgines web de tercers a les quals es pot accedir per enllaços (links). La
presència d'enllaços (links) té finalitat exclusivament informativa i en cap cas suposa
relació, suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

A.10. Legislació Aplicable i Jurisdicció
Les presents Condicions Legals i la resta de condicions del lloc web es regiran per la
legislació espanyola.
Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació dels serveis i
continguts de CityHelping i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment
del que aquí s'estableix, CityHelping i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre
fur que els puguin correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de
Girona.
Condicions Legals: 7/07/2011

*Atenent que el present projecte és una versió beta i no s’ha creat formalment cap
empresa, els autors del projecte s’han permès la llicència de simular aquest document
suposant l’existència d’una societat limitada fictícia: CityHelping SL.
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B. Drets de propietat intel·lectual i industrial
Copyright © 2010 – CITYHELPING, S.L* - Tots els drets. Tots els drets d'explotació
queden reservats.
Tots els elements d'aquest lloc (textos, imatges, logos, dissenys ...) són titularitat de
CityHelping S.L (a partir d’ara CityHelping), o de tercers que han cedit a CityHelping S.L.
els drets d'explotació inherents a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual. El lloc
web CityHelping.cat es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació
nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol ús o explotació
de tot o part del contingut del Portal Web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol
mitjà, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de CityHelping.
Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a aquells procediments extrajudicials o
judicials civils o penals que corresponguin.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts
aportats pels usuaris és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos. La presència al
Portal Web de qualssevol element (imatges, logos, marques, text ...) o altres drets de
propietat industrial de tercers no implica la cessió de la titularitat dels mateixos a
CityHelping.
Per preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, qualsevol USUARI (a partir
d’ara Usuari) o un tercer que consideri que s'ha produït una violació dels seus drets per la
introducció d'un determinat contingut en el Lloc Web, haurà de notificar aquesta
circumstància, per escrit, a CityHelping, SL (CityHelping.com) info@CityHelping.com,
indicant:
•

Les dades de caràcter personal de l'interessat titular dels drets presumptament
infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà
d'indicar la representació amb què actua.

•

La ubicació a la web i indicació dels continguts protegits pels drets de propietat
intel·lectual.

•

La titularitat i vigència dels citats drets de propietat intel·lectual.

•

Una declaració expressa on la persona interessada es responsabilitzi de la
veracitat de les dades o informacions facilitats a la notificació a què es refereix
aquest punt.

B.1. Política de Protecció de Dades

Pàg. 12

Annexos

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), CityHelping compleix
íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.
B.1.1 Informació a l'Usuari
Aquesta política de protecció de dades regula l'accés i l'ús dels serveis del lloc web
CityHelping.com.
CityHelping, S.L. com a titular del lloc web, informa a l'usuari de l'existència de fitxers de
dades de caràcter personal creats per aquest i sota la seva responsabilitat i que es troba
degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades.
Quan l'usuari decideixi registrar-se en CityHelping.com, se li demanaran les dades
estrictament necessàries per aconseguir la finalitat del nostre lloc web, que no és altre
que el de facilitar la recerca de proveïdors de serveis per a clients o potencials clients
aportant informació tant dels seus particularitats com les valoracions i comentaris de la
resta d'usuaris.
Per tant, es requerirà als usuaris l'emplenament d'un formulari en el qual s'introduiran
dades personals per a la formalització del seu perfil.
B.1.2 Finalitat de les Dades Personals

Les dades personals dels usuaris registrats a través del formulari habilitat a aquest efecte
al portal CityHelping.com són recaptades per CityHelping S.L amb les següents finalitats:
•

Recerca i contacte de tots els proveïdors de serveis anunciats en CityHelping.com
a través de zones geogràfiques d'influència.

•

Creació d'una xarxa de contactes per a cada un dels usuaris de CityHelping.

•

Valoració dels serveis per part dels usuaris receptors dels mateixos a través de:

•

Una puntuació que serà anònima,

•

Comentaris i recomanacions públiques que realitzen els propis usuaris.

•

Fer publicitat dels serveis del Proveïdor a internet mitjançant la creació del seu
perfil a la seva elecció que inclourà tots els serveis oferts, les seves dades de
contacte, forma de treball, tarifes i altres continguts com a galeria d'imatges, bloc,
vídeos, mòduls de text, mapes i similars.

•

Enviar comunicacions electròniques promocionals i informatives sobre sectors del
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seu interès.
B.1.3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'Usuari i
veracitat de les dades
Els camps inclosos en els formularis de "Crea el meu compte" o de "registrar" a emplenar
per l'usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la
inclusió de les dades en els camps marcats en el perfil. L’Usuari garanteix que les dades
personals facilitades a CityHelping són veraces i es fa responsable de comunicar-li
qualsevol modificació dels mateixos.
L'Usuari garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i està
posada al dia de manera que respon amb veracitat a la situació actual de l'Usuari, sent
l'Usuari l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels
perjudicis que pugui causar per això a CityHelping o a tercers amb motiu de la utilització
dels serveis oferts per CityHelping.
B.1.4. Consentiment de l'usuari
L'enviament de dades personals amb l'ús dels formularis electrònics de CityHelping o, si
escau, missatges de correu electrònic suposa el consentiment exprés del remitent al
tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats,
funcionalitats i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de CityHelping, i
l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb
CityHelping i les seves iniciatives.
Així mateix, l'Usuari consent expressament la cessió de les seves dades a tercers en
compliment de les funcionalitats del portal. A aquests efectes s'entén per Tercers "usuaris
o entitats que desitgin contactar amb el proveïdor de serveis". L'Usuari que es registra
(tant proveïdor com a client) manifesta el seu coneixement i per tant, consent
expressament, que les seves dades seran públiques i visibles en el Lloc Web
CityHelping.com i en qualsevol cercador d'Internet. Consent així mateix, que CityHelping
es reserva el dret de difondre els perfils públics dels usuaris registrats amb finalitats
publicitàries.
B.1.5. Menors d'edat
Els serveis de CityHelping només estan disponibles per a aquelles persones majors de 16
anys, que tinguin capacitat legal per contractar. Per tant, aquells que no compleixin amb
aquesta condició hauran d'abstenir de subministrar informació personal per a ser inclosa
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en les nostres bases de dades. No obstant això, poden fer-ho a través dels seus pares o
tutors.
B.1.6. Comunicacions electròniques
La complimentació i enviament del formulari electrònic de CityHelping, suposa el
consentiment exprés del Usuari a l'enviament d'un butlletí, en el qual s'incloguin les
notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web, així com les comunicacions
electròniques relacionades amb el sector del seu interès.
CityHelping estableix un mecanisme mitjançant els quals els usuaris que ho demanin
puguin excloure d'aquest servei de forma senzilla i gratuïta a través del seu perfil.
Així mateix, podran excloure d'aquest servei seguint les instruccions que s'indiquen en el
peu del cos de les comunicacions electròniques.
B.1.7. Seguretat
CityHelping posa en coneixement dels usuaris que ha adoptat les mesures d'índole
tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de
les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els
riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d'informació.
B.1.8. Galetes i IP
L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'IPs. Es manifesta expressament que el
programari i l'analitzador de trànsit emprat a la nostra web utilitzen cookies i seguiments
d'IPs. Amb els mateixos disposem de dades estadístiques com: data de la primera visita,
nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové,
explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'Usuari té la possibilitat de
desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador
d'Internet. S'adverteix expressament que l'ús d'aquesta facultat de desactivar i/o eliminar
les galetes per part de l'Usuari pot limitar les funcionalitats del lloc web, fins al punt de no
ser compatible amb les necessitats de l'Usuari.
CityHelping declara expressament que no utilitza tècniques de Spamming. Les dades que
tractarà seran exclusivament els proporcionats pels usuaris, a través dels formularis
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electrònics habilitats en aquest Lloc Web, o mitjançant missatges de correu electrònic.
El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions
comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de
desembre de 1999 i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat
d'Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002) i normativa que les
desenvolupen.
B.1.9. Dret d'Accés, Rectificació i Cancel·lació de Dades
Els usuaris tenen dret a accedir a la seva informació, la, si les dades són errònies, i
donar-se de baixa dels serveis de CityHelping. Aquests drets es poden fer efectius amb la
mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a la realització efectiva
en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de
privacitat de dades, es podran adreçar directament a:
Àrea d'Atenció al Client / info@cityhelping.cat
Si bé l'Usuari té garantit el dret a donar-se de baixa dels serveis de CityHelping de
manera simple i eficaç i a deixar de rebre missatges amb origen en el mateix, CityHelping
no pot garantir que altres usuaris que ja compten amb l'adreça de correu de l'Usuari a
través del seu contacte en el site puguin tornar a contactar en el futur.
B.1.10. Adaptació de la present Política de Protecció de Dades
CityHelping es reserva el dret a adaptar i/o modificar la present política per adequar-la a
futures novetats legislatives o jurisprudencials.
B.1.11. Legislació Aplicable
La legislació espanyola regeix en tots i cada un dels extrems de la present Política de
Protecció de Dades i la resta de Condicions Legals.
Condicions Legals: 7/07/2011
*Atenent que el present projecte és una versió beta i no s’ha creat formalment cap
empresa, els autors del projecte s’han permès la llicència de simular aquest document
suposant l’existència d’una societat limitada fictícia: CityHelping SL.
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C. Benchmark
C.1. Desenvolupament plantilla
La plantilla dissenyada per fer l’estudi de Benchmark està dividida en quatre seccions
principals:
-‐

Dades bàsiques

-‐

Anàlisi d’usabilitat

-‐

Anàlisi SEO

-‐

Anàlisi de les principals accions

Totes elles presenten una estructura en forma de preguntes (classificades en diferents
temàtiques) que poden tenir 5 respostes graduals: del NO al SI. Per exemple:

1

2

3

...

n

1

Puntuació 1

2

Puntuació 2

3

Puntuació 3

4

Puntuació 4

5

Puntuació 5

6

Puntuació 6

...

...

Puntuació Temàtica A
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C.1.1. Dades bàsiques
Temàtica A
Si marquem la casella més propera al NO, es donarà la mínima puntuació.
Si marquem la casella més propera al SI, es donarà la màxima puntuació.
Finalment, es donarà una puntuació que englobi totes les respostes de cada temàtica. La
fórmula utilitzada serà:

!"#$"%&'ó  ! ! !"#  !"#à!"#$ =     

!
!
!!! !"#$"%&'ó  ! !"#  !"#$%&'(

− ! ·   !

!

Les preguntes estaran formulades de manera que la opció satisfactòria sigui el SI i
s’emporti la major puntuació.
Totes les puntuacions obtingudes, automàticament s’actualitzen en diferents gràfics tipus
radar, de manera que amb un cop d’ull es podran valorar els resultats obtinguts i serà
senzill comparar la plantilla de la web A amb la web B (per exemple).
Finalment, destacar que després dels resultats quantitatius obtinguts a cada temàtica,
també es disposarà d’un espai on poder indicar els resultats qualitatius obtinguts. Això es
farà mitjançant un quadre de text on apareguin els punts forts i els punts febles de la web
en aquella temàtica.

C.1.2. Explicació de Dades Generals
L’objectiu d’aquest apartat és tenir una visió de les principals característiques que
defineixen l’empresa i el seu model de negoci.
-‐

Empresa

-‐

Activitat principal

-‐

Motiu pel qual s'ha escollit

-‐

Descripció del model de negoci
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-‐

A qui va dirigida la web?

-‐

Nombre d'usuaris registrats

-‐

Idiomes en què esta la pàgina

-‐

Data de creació

-‐

Núm. de treballadors

-‐

Facturació

-‐

Previsió de creixement

-‐

Capital inicial

C.1.3. Explicació de les preguntes de l’Anàlisi de la Usabilitat

TEMÀTICA 1: GENERAL
1. Els objectius de l'empresa són concrets i ben definits?
Caldrà veure quins són els objectius del lloc web i indicar si són concrets i ben definits.
Els continguts i serveis que ofereix es corresponen amb aquests objectius? Això està
relacionat directament amb el disseny de la pàgina d'inici, que ha de ser diferent a la
resta de pàgines i complir la funció d’aparador del lloc.
2. Té un URL correcta, clara i fàcil de recordar?
La URL és la direcció única de la pàgina web que permet identificar-la a internet.
3. L'estructura general del lloc web està orientada a l'usuari?
Els llocs web han d'estructurar-pensant en l'usuari, els seus objectius i necessitats. No
s'ha de calcar l'estructura interna de l'empresa o organització, a l'usuari no li interessa
com funciona o s'organitza l'empresa.
4. L’aspecte general es correspon amb els objectius, característiques, continguts i
serveis del lloc web?
Per exemple, els colors emprats. Encara que el significat que comunica un determinat
color sigui molt subjectiu i depengui de la cultura i l'entorn, a cada usuari certes
combinacions de colors li ofereixen una imatge més o menys formal, seriosa o
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professional. (Com poden ser els tons de blaus amb el blanc, que transmeten una imatge
corporativista).
5. El lloc web s'actualitza periòdicament?
Les dates que es mostrin a la pàgina s'han de correspondre amb actualitzacions, notícies,
esdeveniments ... no amb la data del sistema de l'usuari.

TEMÀTICA 2: IDENTITAT I INFORMACIÓ
1. Es mostra clarament la identitat de l'empresa-lloc a través de totes les pàgines?
Fàcil d’identificar a través d’una pestanya tipus “contacte” o “qui som?”, etc.
2. El Logotip, és significatiu, identificable i suficientment visible?
3. L'eslògan o tagline, expressa realment què és l'empresa i quins serveis ofereix?
4. Es proporciona mecanismes per posar-se en contacte amb l'empresa?
(Email, telèfon, adreça postal, fax ...)
5. Es proporciona informació sobre la protecció de dades de caràcter personal dels
clients o els drets d'autor dels continguts del lloc web?
En articles, notícies, informes ... Es mostra clarament informació sobre l'autor, fonts i
dates de creació i revisió del document?

TEMÀTICA 3: LLENGUATGE I REDACCIÓ
1. El lloc web parla el mateix llenguatge que els seus usuaris?
S'ha d'evitar usar un llenguatge corporativista. Així mateix, cal prestar especial atenció a
l'idioma, i oferir versions del lloc en diferents idiomes quan sigui necessari.
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2. Fa servir un llenguatge clar i concís?3. És amigable i proper?
És a dir, el contrari a utilitzar un llenguatge constantment imperatiu, missatges críptics, o
tractar amb "menyspreu" a l'usuari.
4. 1 paràgraf = 1 idea?
Cada paràgraf és un objecte informatiu. Transmeti idees, missatges ... S'han d'evitar
paràgrafs buits o més missatges en un mateix paràgraf.

TEMÀTICA 4: RÈTOLS
1. Els rètols, són significatius?
Exemple: evitar rètols del tipus "faci clic aquí".
2. Fa servir rètols estàndard?
Sempre que hi hagi un "estàndard" comunament acceptat per al cas concret, com "Mapa
del fòrum" o "Sobre ...".
3. Fa servir un únic sistema d'organització, ben definit i clar?
No s'han de barrejar sistemes d'organització diferents. Els diferents sistemes
d'organització són bàsicament: alfabètic, geogràfic, cronològic, temàtic, orientat a tasques,
orientat al públic i orientat a metàfores.
4. Utilitza un sistema de retolat controlat i precís?
Per exemple, si un enllaç té el rètol "Qui som", no pot dirigir a una pàgina l'encapçalament
sigui "Quant a", o un enllaç amb el rètol "Ajuda" no pot dirigir a una pàgina encapçalada
amb "FAQs".
5. El títol de les pàgines, és correcte? Ha estat planificat?
Ha d’existir i ha de ser representatiu. Cal que coincideixi amb el contingut del site map.
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TEMÀTICA 5: ESTRUCTURA I NAVEGACIÓ
1. L'estructura d'organització i navegació, és la més adequada?
Hi ha diversos tipus d'estructures: jeràrquiques, hipertextual, facetada... depenent de la
finalitat de la web. (blocs, fòrums, webs d’informació, webs interactives, etcètera).
2. Els enllaços són fàcilment recognoscibles com a tals? La seva caracterització
indica el seu estat (visitats, actius)?
Els enllaços no només s'han de reconèixer com a tals, sinó que la seva caracterització ha
d'indicar el seu estat (per orientar a l'usuari), i ser reconeguts com una unitat (enllaços
que ocupen més d'una línia). Per exemple, enllaç blau (actiu) i enllaç violeta (llegit).
3. En menús de navegació, s'ha controlat el nombre d'elements i de termes per
element per no produir sobrecàrrega memorística?
No s'han de superar els 7 ± 2 elements, ni els 2 o, com a molt, 3 termes per element.
4. És previsible la resposta del sistema abans de fer clic sobre l'enllaç?
Això està relacionat amb el nivell de significació del rètol de l'enllaç, encara que també
amb: l'ús de globus de text, informació contextual (indicar format i mida del document o
recurs amb el que vincula l'enllaç), la barra d'estat del navegador, ...
5. S'ha controlat que no hi hagi enllaços que no porten enlloc?
Enllaços que no porten enlloc: els enllaços trencats, i els que enllacen amb la mateixa
pàgina que s'està visualitzant (per exemple enllaços a la "home" des de la mateixa pàgina
d'inici)
6. Hi ha elements de navegació que orientin a l'usuari sobre on és i com desfer la
seva navegació?
En anglès s’anomenen breadcrumbs, enllaços a la pàgina d'inici... per exemple, el logotip
acostuma a enllaçar amb la pàgina d'inici.
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TEMÀTICA 6: LAY-OUT DE LA PÀGINA
1. S'aprofiten les zones d'alta jerarquia informativa de la pàgina per a continguts de
més rellevància?
2. És una interfície neta, sense soroll visual?
Això s'aconsegueix fent un ús correcte de colors, efectes tipogràfics i agrupacions per
discriminar informació. Igual que en els elements d'un menú de navegació, els grups
diferents d'objectes informatius d'una pàgina, no han de superar el número 7 ± 2.
3. Hi ha zones en "blanc" entre els objectes informatius de la pàgina per poder
descansar la vista?
4. Es fa servir correctament la jerarquia visual per expressar les relacions del tipus
"part" entre els elements de la pàgina?
La jerarquia visual s'utilitza per orientar l'usuari.

TEMÀTICA 7: CERCA
1. Es troba fàcilment accessible i recognoscible?
És a dir: directament des de la Home (pàgina d’inici), i si és possible des de totes les
pàgines del lloc, i situat a la zona superior de la pàgina.
2. Permet la cerca avançada?
Sempre i quan, per les característiques del lloc web, sigui d’utilitat.
3. Mostra els resultats de la cerca de forma comprensible per a l'usuari?
4. La caixa de text és prou ampla?
5. S’assisteix a l'usuari en cas de no poder oferir resultats per a una consultada
donada?
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TEMÀTICA 8: ELEMENTS MUTIMÈDIA
1. Les fotografies estan ben retallades? ¿Són comprensibles? ¿S'ha cuidat la seva
resolució?
2. Les metàfores visuals són recognoscibles i comprensibles per tots els usuaris?
La metàfora visual es pot definir com la representació d'un sistema mitjançant atributs
visuals propis d'un sistema diferent que ja és familiar a l'usuari i que es comporta d'una
manera anàloga. Per exemple, l’ús d’una lupa per representar el botó de cerca. Cal
prestar especial atenció a usuaris d'altres països i cultures.
3. L'ús d'imatges o animacions proporciona algun tipus de valor afegit?
4. S'ha evitat l'ús d'animacions cícliques?
Clàssics banners publicitaris que generen soroll visual.

TEMÀTICA 9: AJUDA
1. Si té una secció d'Ajuda, és veritablement necessària?
Sempre que es pugui prescindir d'ella simplificant els elements de navegació i interacció,
s'ha d'ometre aquesta secció.
2. L’enllaç a la secció d'ajuda, està col·locat en una zona visible i coherent?
3. S'ofereix ajuda contextual en tasques complexes?
Transferències bancàries, formularis de registre... mitjançant tecnologia AJAX.
4. Si posseeix FAQs, és correcta tant l'elecció com la redacció de les preguntes? I
les respostes?

TEMÀTICA 10: ACCESSIBILITAT
1. La font és prou gran com per no dificultar la llegibilitat del text?
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2. El tipus de font, efectes tipogràfics, ample de línia i alineació empleats faciliten la
lectura?
3. Hi ha un alt contrast entre el color de font i el fons?
4. Inclouen les imatges atributs "alt" que descriguin el seu contingut?
Les imatges poden semblar elements senzills del lloc web, però es pot optimitzar el seu
ús. Totes les imatges poden tenir un nom de fitxer definit i un atribut "alt", el qual podem
aprofitar.
L'atribut "alt" permet que aparegui un text enlloc de la imatge, si aquesta no pot mostrarse per la raó que sigui.
Cal evitar:
- Escriure textos llargs en "alt" que puguin ser considerats com a correu brossa.
- Utilitzar només enllaços a imatges per navegar per la teva pàgina.
5. És compatible el lloc web amb els diferents navegadors? Es visualitza
correctament amb diferents resolucions de pantalla?
S'ha de prestar atenció a: JScript, CSS, taules, fonts...
Cada vegada surten més navegadors els quals arreglen els errors dels anteriors, no
obstant no tots els usuaris disposen de la última versió actualitzada. A més a més, en
disposar de diferents "marques", la cosa es complica perquè coexisteixen al mateix temps
diverses versions diferents de diferents "marques" (Internet Explorer, Firefox, Opera,
Safari, etcètera). Caldrà doncs comprovar que existeixi un funcionament adequat, en el
present projecte, com a mínim a: a Internet Explorer 7, 8 i 9, Firefox 3.X i 4.0 i Safari.
6. Pot l'usuari gaudir de tots els continguts del lloc web sense necessitat d'haverse de descarregar i instal·lar pluggins addicionals?
7. S'ha controlat el pes de la pàgina?
Cal optimitzar les imatges, controlar la grandària del codi JScript, evitar GIFS animats, etc.
La velocitat de càrrega dependrà del pes de la web i serà un valor crític a l’hora de
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minimitzar la tassa de rebot (% d’usuaris que abandonen la web havent visitant només
una pàgina).
8. Es pot imprimir la pàgina sense problemes?
Llegir en pantalla és molest, per la qual cosa molts usuaris preferiran imprimir les pàgines
per llegir-les. S'ha d'assegurar que es pot imprimir la pàgina (que no surtin parts tallades),
i que el resultat és llegible.

TEMÀTICA 11: CONTROL I RETROALIMENTACIÓ
1. Té l'usuari tot el control sobre la interfície?
S'ha d'evitar l'ús de finestres pop-up, finestres que s'obren a pantalla completa, banners
intrusius, etc.
2. Quan es produeix un error, s'informa de forma clara i no alarmista l'usuari del
que ha passat i de com solucionar el problema?
Sempre és millor intentar evitar que es produeixin errors a haver d'informar a l'usuari de
l'error.

TEMÀTICA 12: PUBLICITAT
1. És el llenguatge i la redacció adequats pel tipus de lloc web?
2. Existeixen diferents nivells de significació dels rètols?
3. Existeixen pop-ups i banners intrusius?

C.1.4. Explicació de les preguntes de l’Anàlisi SEO
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TEMÀTICA 1: SITUACIÓ ACTUAL
1. Utilitza Flash?
Es pot observar si en el codi font de la pàgina existeixen arxius existència amb
extensió .swf.
2. Indexació de pàgines buscador ASK
Comanda per identificar el nombre de pàgines que apunten cap a un domini concret dins
el buscador ASK. http://es.ask.com/web?q=site:dominio.ext+dominio.ext
3. Indexació de pàgines buscador EXALEAD
Comanda per identificar el nombre de pàgines que apunten cap a un domini concret dins
el buscador EXALEAD. http://www.exalead.es/search/results?q=site:dominio.ext
4. Indexació de pàgines buscador GOOGLE
Comanda per identificar el nombre de pàgines que apunten cap a un domini concret dins
el buscador GOOGLE. http://www.google.es/search?q=site:dominio.ext
5. Indexació de pàgines buscador LIVE
Comanda per identificar el nombre de pàgines que apunten cap a un domini concret dins
el buscador LIVE. http://search.live.com/results.aspx?q=site:dominio.ext
6. Indexació de pàgines buscador YAHOO
Comanda per identificar el nombre de pàgines que apunten cap a un domini concret dins
el buscador YAHOO. http://search.yahoo.com/search?p=site:dominio.ext
7. Enllaços entrants buscador EXALEAD
Comanda per identificar el nombre de links que surten del domini concret dins el
buscador EXALEAD. http://www.exalead.es/search/results?q=link:dominio.ext
8. Enllaços entrants buscador GOOGLE
Comanda per identificar el nombre de links que surten del domini concret dins el
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buscador GOOGLE.	
  http://www.google.es/search?q=link:dominio.ext
9. Enllaços entrants buscador LIVE
Comanda per identificar el nombre de links que surten del domini concret dins el
buscador LIVE.	
  http://search.live.com/results.aspx?q=link:dominio.ext
10. Enllaços entrants buscador YAHOO
Comanda per identificar el nombre de links que surten del domini concret dins el
buscador YAHOO.	
  http://search.yahoo.com/search?p=linkdomain:dominio.ext

NOTA: Les puntuacions (p) han seguit el següent criteri.
0 si 0 ≤ p ≤ 99
1 si 100 ≤ p ≤ 199
2 si 200 ≤ p ≤ 299
3 si 300 ≤ p ≤ 399
4 si 400 ≤ p ≤ 499
5 si p ≥ 500

TEMÀTICA 2: FACTORS INTERNS (ON-PAGE)
1. Ofereix el domini separacions segons territorialitat?
Això significa l’existència de diferents extensions del domini segons la geografia. Per
exemple:

www.google.es

(versió

espanyola),

www.google.de

(versió

alemanya),

www.google.co.jp (versió japonesa), www.google.com (versió internacional).
2. És un domini que porta molt de temps registrat?
L’antiguitat del domini es pot trobar a través de la informació que facilita l’entitat WHOIS.
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(Base de dades que permet determinar el propietari d'un nom de domini o una adreça IP
a Internet). www.whois.net
3. És adequat el títol de la pàgina?
4. És adequada la descripció de la pàgina?
És un text curt que explica el contingut de la pàgina. És una informació altament
analitzada pels robots de cerca a l’hora de posicionar la web.
5. Utilitza elements de difusió i actualització de contingut com blocs, xarxes socials
etc.?
6. Disposa d'un mapa del lloc?
7. És correcte la pàgina d'error 404 "Pàgina no trobada"?
L’error 404 és un codi d'estat HTTP que indica que el navegador web ha estat capaç de
comunicar-se amb el servidor, però que no existeix el fitxer que ha estat demanat.
Per generar aquest error forçadament, es pot navegar per la web en qüestió i reescriure
malament qualsevol pàgina de la pàgina web.
8. És correcte la densitat de paraules?
9. Estan ben titulades les imatges?

TEMÀTICA 3: FACTORS EXTERNS (OFF-PAGE)
1. Índex Alexa:
Alexa és un portal web que proporciona informació relativa al nombre de visites que rep
un lloc web i els enllaços relacionats.
2. Velocitat de càrrega:
Velocitat de càrrega de la pàgina, a més temps, major penalització.
3. Et pot veure el FAVICON del lloc?
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El FAVICON és la icona de pàgina. Es tracta d’una petita imatge associada a una pàgina
web que els navegadors gràfics acostumen a mostrar a la barra de direccions.
4. Temps de permanència:
Els internautes que arriben a la pàgina web, quant de temps passen?

TEMÀTICA 4: INEXISTÈNCIA DE TÈCNIQUES PENALITZABLES
1. Granja d'enllaços:
La web estudiada forma part d’una granja d’enllaços?
2. Pàgines-porta:
Quan un visitant fa clic en un resultat de cerca (que utilitza la tècnica pàgina-porta), en
ingressar al lloc web, generalment es redirecciona a una altra pàgina web ràpidament,
sense que sigui notat per la persona.
3. Contingut dubtós (malware)
Proporciona la pàgina enllaços que porten a llocs externs on es demana la instal·lació de
software de dubtosa procedència? Si és que sí, s’ha de penalitzar.
4. Contingut duplicat
Hi ha enllaços dins de la pàgina que porten al mateix lloc i dificulten la navegació?
TEMÀTICA 4: XARXES SOCIALS
1. N'utilitza?
2. Se'n fa un ús intel·ligent?
És a dir, són intrusives? Generen spam? Posen contingut irrellevant? O bé tot el contrari?
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C.1.5. Explicació d’Anàlisi de les principals accions
Les accions principals són tres: registre d’usuari, registre d’una tasca o servei i el procés
de matching.
1. Temps mig de realització de l’acció
A més temps, pitjor puntuació. Cal que no generi recel omplir un formulari.
2. Nombre de camps mínims i necessaris per omplir
Massa preguntes i dades, a vegades innecessàries, fan que el procés perdi qualitat.
3. S’entén la informació que demana?
4. Es fa pesat?
En general, el procés de registre, és molt laboriós i pesat? Si una dada és mal posada,
cal omplir de nou tot el formulari?
5. Es fa sota connexió segura?
Els formularis que s’omplen demanant dades personal caldrà que s’omplin sota un
connexió segura que eviti la seva fuita.
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C.2. Resultats obtinguts

NOCKIN. Dades Tècniques

Estudi de
Benchmarketing
Empresa: Nockin
DADES TÈCNIQUES

Data: 15 de juliol de 2011
Empresa:

Nockin projects and Services, S.L.

Activitat principal:

Cercador social de serveis entre persones

Motiu pel qual s'ha escollit:

Fomenta la realització de serveis entre particulars

Descripció del model de negoci:

AdSense i micropagament d'anuncis destacats

A qui va dirigida la web?

A qualsevol persona

Nombre d'usuaris registrats:

Aprox. 3690

Idiomes en què esta la pàgina:

Castellà

Data de creació:

Novembre 2010

Núm. de trabajadores:

Desconegut

Facturació

Desconegut

Previsió de creixement

Desconegut

Capital inicial

Desconegut
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NOCKIN. Anàlisis Usabilitat

Viabilitat i implementació d’una empresa de matching online

pàg. 33

Pàg. 34

Annexos

Viabilitat i implementació d’una empresa de matching online

NOCKIN. Anàlisis SEO
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NOCKIN. Anàlisis Principals Accions
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HELPPY. Dades Tècniques
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HELPPY. Anàlisis Usabilitat
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HELPPY. Anàlisis SEO
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HELPPY. Anàlisis Principals Accions

pàg. 43

Pàg. 44

Annexos

ZAARLY. Dades Tècniques
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ZAARLY. Anàlisis Usabilitat
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ZAARLY. Anàlisis SEO
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ZAARLY. Anàlisis Principals Accions
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MYNTMARKET. Dades Tècniques
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MYNTMARKET. Anàlisis Usabilitat

pàg. 51

Pàg. 52

Annexos

Viabilitat i implementació d’una empresa de matching online

pàg. 53

Pàg. 54

Annexos

MYNTMARKET. Anàlisis SEO
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MYNTMARKET. Anàlisis Principals Accions
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GIGALO. Dades Tècniques
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GIGALO. Anàlisis Usabilitat
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GIGALO. Anàlisis SEO
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GIGALO. Anàlisis Principals Accions
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TASKRABBIT. Dades Tècniques
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TASKRABBIT. Anàlisis Usabilitat
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TASKRABBIT. Anàlisis SEO
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TASKRABBIT. Anàlisis Principals Accions
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

FAQ

el meu compte

Video PREZI

Slider (aplicacions)
1
1

2

2
3

3
4

4
5

5
6

Registre NOU

6 ... 21 22
... 21 22

0:00 / 4:59

CREA
una tasca

Cerca

destacats

el + urgent

el + visitat

Passejar gos

Recollir roba

Descripció
Lloc

Descripció
Lloc

saber +

CityHelping Team

saber +

Privacitat

Contacte

Mapa del lloc
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

FAQ

el meu compte

Crea el teu compte
comprova'n
disponibilitat

Nom
email d'accès

* Required

8 caràcters mínim.

····

Contrasenya

* Required

Repeteix contrasenya

* Required
no tanquis sessió
cityhelping com a pàgina principal

Ubicació

Barcelona

Ux743
Verificació

Condicions d'ús

No ho pots llegir?

* Required

enter text

En fer clic a "Accepto", està expressant el nostre acord amb els termes
de Privacitat
Accepto, crea el
meu compte
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

FAQ

el meu compte

el meu compte
Inf. personal

en actiu
Alex Puigjaner

historial
Edita el teu perfil

Canvia la contrasenya
Formes de pagament

Elimina el compte

missatges
Puntuació
97%
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

el meu compte
inf. personal

FAQ

el meu compte

Usuari H
en actiu

historial

missatges

Tasques actuals penjades
Ordenar

1.

Nom 1

Caducitat 1

Lloc 1

més recents

Descripció 1

Preu 1

Última modificació: 10/03/2011 08:53

CANDIDATS

1.

ASSIGNACIÓ

Usuari A

95%

Usuari D

95%

Usuari B

98%

Usuari E

98%

Usuari C

97%

Usuari F

97%

Nom 1

Caducitat 1

Lloc 1

PUNTUACIÓ

Descripció 1

Preu 1

Última modificació: 10/03/2011 08:53

ASSIGNACIÓ

CANDIDATS

1.

Usuari A

Usuari D

Usuari B

Usuari E

Usuari C

Usuari F

Nom 1

Caducitat 1

Lloc 1

PUNTUACIÓ

Descripció 1

Preu 1

Última modificació: 10/03/2011 08:53

CANDIDATS

ASSIGNACIÓ

PUNTUACIÓ

90%

Puntua a Usuari F
Alguna incidència?

Envia

2.

Nom 2

Caducitat 2

Lloc 2

Descripció 2

Preu 2

Última modificació: 10/03/2011 08:53

CANDIDATS
Usuari A

95%

Usuari B

98%

ASSIGNACIÓ

PUNTUACIÓ

Continua següent pàgina
veure'n+
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Les meves candidatures actuals
Ordenar

1.

Nom 1

preu

Caducitat 1

€
envia missatge

2.

Nom 2

preu

Caducitat 2

€
envia missatge

3.

Nom 2

preu

Caducitat 2

€
envia missatge

Lloc 1

Descripció 1

més recents

Preu 1

Usuari J

Indica el preu que ofereixes per realitzar aquesta
tasca.
Envia un missatge a l'ususari que ha creat la
tasca.

Lloc 2

Descripció 2

Preu 2

Usuari N

Indica el preu que ofereixes per realitzar aquesta
tasca.
Envia un missatge a l'ususari que ha creat la
tasca.

Lloc 2

Descripció 2

Preu 2

Usuari R

Has estat escollit. Posa't en contacte amb l'altre
usuari si ho creus necessari. Recorda puntuar
aquesta tasca un cop finalitzada.
Puntua a Usuari R

90%
veure'n+
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

Vista de tasca:

FAQ

el meu compte

Enviament de sobre

Dades

Usuari B

Títol

Enviament de sobre

Descripció

Venir a recollir un sobre
a lloc 1 portar-lo a lloc 2

Caduca

25/12/2011

Desplaçament

Sí

Lloc 1

Avgda Diagonal 627;
Recollida

Lloc 2

Avgda Madrid 3;
Entrega

PREU

10 €

Arxiu adjunt
arxiu.pdf
Arxiu accessible quan hagis
enviat candidatura

Google Maps

Adjuntar missatge
Passaré a buscar el sobre a les 15:30, va bé?

Envia
candidatura
Envia
candidatura i
missatge
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

FAQ

el meu compte

Edita el teu perfil: Usuari F
Nom
Cognom
Explora

Adjuntar imatge

Aquesta informació
no és visible per la
resta d'usuaris

País
Carrer
Número
Pis
C.P.
Població
Localitat
Telèfon Fix

Mòvil

Correu alternatiu
Sóc empresa

Professió

Fer visibles aquestes dades

Educació
Activitat

Nom empresa
Web

Guardar canvis

Aquesta informació la podràs
canviar sempre que vulguis
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

FAQ

el meu compte

Cerca

text

Crea una tasca

Ei! Aquest és el resultat de la teva tasca

Endreçar per

Ubicació

Caducitat

Popularitat

# visites

preu

1.

nom 1

Caducitat 1

Lloc 1

Descripció 1

usuari C

Preu 1

2

nom 2

Caducitat 2

Lloc 2

Descripció 2

usuari C

Preu 2

3.

nom 3

Caducitat 3

Lloc 3

Descripció 3

usuari C

Preu 3

n.

nom n

Caducitat n

Lloc n

Descripció n

usuari C

Preu n

1

2

3

4

5

6

... 21 22
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

FAQ

el meu compte

Canvia la contrasenya
Contrasenya actual
Contrasenya nova
Repeteteix la nova
contrasenya

segura
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

FAQ

el meu compte

Crea una tasca
Títol
Descripció

Idees
1 2 3 4 5 6 ... 21 22

/

Caducitat
Hora

Select a date
December 2011
Minuts

Requereix
desplaçament?

Lloc/s

/

SÍ

S
30
7
14
21
28

NO

M
1
8
15
22
29

T
2
9
16
23
30

W
3
10
17
24
31

T
4
11
18
25
1

F
5
12
19
26
2

S
6
13
20
27
3

n

1. Direcció 1

Motiu 1

2. Direcció 2

Motiu 2

3. Direcció 3

Motiu 3

n. Direcció n

Motiu n

Adjunta
document

arxiu.pdf

PREU
que ofereixes

€

Google Maps

Explora

a negociar

Publica

Publica i crea
nova tasca
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

FAQ

formes de pagament:

el meu compte

Usuari F

Número de targeta

* Required

/

Caduca

/

* Required

Select a date range

Codi seguretat

què és?

* Required

Altres formes de pagament

PayPal

Guardar canvis

Comprar
crèdits

250 x 250 Ad
(Square Pop-Up)

250 x 250 Ad
(Square Pop-Up)
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

FAQ

el meu compte

el meu compte
Inf. personal

en actiu

historial

missatges

Tasques penjades
Ordenar

1.

nom 1

data 1

Lloc 1

Descripció 1

més recents

usuari F

Puntuació
donada
Puntuar1

Puntuació
rebuda 1

▼

Amable i atent. Persona molt servicial

nom 2

data 2

Lloc 2

Descripció 2

usuari D

Puntuació
donada 2

Puntuació
rebuda 2

3.

nom 3

data 3

Lloc 3

Descripció 3

usuari G

Puntuació
donada 3

Puntuació
rebuda 3

▼

2

▼

veure'n+

Tasques realitzades
Ordenar

1.

nom 1

data 1

Lloc 1

Descripció 1

més recents

usuari R

Puntuació
donada 1

Puntuació
rebuda 1

▼
Tasca feta a la perfecció. Persona puntual

2

nom 2

data 2

Lloc 2

Descripció 2

usuari G

Puntuació
donada 2

Puntuació
rebuda 2

3.

nom 3

data 3

Lloc 3

Descripció 3

usuari H

Puntuació
donada 3

Puntuació
rebuda 3

veure'n+
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Normes

FAQ

el meu compte

el meu compte
Inf. personal

en actiu

historial

missatges

nom tasca 1
nom 1

data 1

Lloc 1

Descripció 1

usuari C

Puntuació 1

usuari a
usuari c
usuari a
usuari b
D'acord, quedem a les 15:30 a Plaça Urquinaona

Respon

nom tasca 2
nom 2

data 2

Lloc 2

Descripció 2

usuari D

Puntuació 2

usuari a

usuari c

Respon
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Login or Register

Username
Password
Forgot your password?

Home

Descobreix

Vista de perfil

Normes

FAQ

el meu compte

Usuari F
Dades
Nom

Usuari F

Professió

Estudiant

Educació

Batxillerat

Activitat

Classes particulars
Encàrrecs a domicili
Enviaments

Empresa

-

Sector

-

Website

usuarif.wordpress.com

95%
veure historial
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Oportunitats de millora
Oportunitats de millora

Tema:
Data de
creació:
Usuari:
Prioritat:

Crítica

Qüestió fonamental que cal resoldre urgentment

Alta

Qüestió important que a curt termini cal resoldre.

Mitja

Qüestió destacable però que es pot resoldre a mig termini.

Baixa

Qüestió interessant però que pot esperar.

Descripció detallada de la oportunitat de millora (Ser tan clar com sigui possible, amb
xifres, exemples, informes)

Beneficis si s’implementa o es té en compte (A part d’avantatges qualitatius, és
recomenable fer una conversion en del benefici i el cost en €)

Impacte si no s’implementa o no es té en compte (Descriure les cosenqüències de no
actuar al respecte. Fer-ho amb el mateix criteri que a dalt!)

Suggerència d’implementació o ressolució del conflicte (Si n’hi ha)

Afegir informació addicional (per exemple, noms, links, documents, dibuixos, etc)

Si us plau envia aquest document a info@cityhelping.cat.
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Grup focal

F.1. Metodologia d’execució del GF
Els autors d’aquest projecte van participar activament en la sessió de GF que es va dur a
terme. Un de nosaltres va participar com a moderador i l’altre com a observador, prenent
nota d’allò que creia més rellevant.
L’objectiu del grup focal, més que obtenir respostes concretes en format enquesta, és que
cadascú dels participants pugui disposar d’un temps per a cada pregunta per pensar una
resposta, escoltant la resta d’opinions i donant peu a altres preguntes.
Per aconseguir aquest objectius s’ha seguit la senzilla metodologia que es presenta a
continuació:

F.2. Participants
S’ha elaborat un petit quadre amb l’edat i sexe de cada participant. Es va procurar que
fos el més heterogeni dins de les possibilitats. Els participants corresponen a l’entorn
d’amistats i família dels autors i la majoria d’ells no es coneixien prèviament.
En total són 8 participants (4 homes i 4 dones) de edats compreses entre els 22 i els 41
anys
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Fig. F.1. Metodologia del procés seguit per a la sessió del grup focal
Font: Elaboració Pròpia
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F.3. Preguntes
Les preguntes s’han classificat en dues categories. Unes pretenen recollir dades
personals dels participants i tenir una idea de l’ús d’Internet que en fa. Les altres estan
destinada a ser llançades durant el debat per generar opinió.
Dades personals
PREGUNTES DADES PERSONALS
Ús d’internet
EXPLICACIÓ DEL FUNCIONAMENT
Generals
PREGUNTES GENERACIÓ DEBAT

Perfil delegador
Perfil captador

Preguntes Dades Personals:
GENERALS:
1. Si us plau marqui la casella que correspongui
•

Home

•

Dona

2. En quin rang d'edat s'hi troba?
•

0-18

•

19-23

•

24-29

•

30-35

•

més de 35

3. Quin és el seu estat civil?
•

Solter

•

Parella de fet

•

Casat

•

Altres

•

NS/Nc
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4. Quin és el seu estat familiar?
•

Amb fills

•

Sense fills

•

NS/Nc

5. Quin és el seu estat laboral?
•

Treballant per compte propi

•

Treballant per compte aliè

•

A l'atur

•

Estudiant

•

Altres

•

NS/Nc

6. De manera aproximada, quin salari anual percep?
•

Menys de 12000

•

De 12000 a 18000

•

De 18000 a 24000

•

De 24000 a 36000

•

Més de 36000

•

NS/Nc

ÚS D’INTERNET:
1. Quin temps li dediques a Internet al dia?
•

Sí

•

No

•

Ns/Nc

2. Has fet compres/transaccions per internet?
•

Sí

•

No

•

Ns/Nc

3. Has fet servir segundamano.es
•

Sí

•

No

•

Ns/Nc

4. Utilitzes les xarxes socials?
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•

Sí

•

No

•

Ns/Nc
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5. Has fet servir tusclasesparticulares.com?
•

Sí

•

No

•

Ns/Nc

6. Has fet servir tusclasesparticulares.com?
•

Sí

•

No

•

Ns/Nc

7. Has conegut gent nova per internet?
•

Sí

•

No

•

Ns/Nc

Preguntes Generació Debat:
GENERALS:
•

De caràcter general
o

Heu fet servir empreses d’encàrrecs? En coneixeu?

o

Pels que heu fet servir ebay, trobeu que és un lloc de confiança? Ús fieu
del sistema de puntuació?

o

Quin perfil adoptaríeu a priori dins d’una web d’aquestes característiques?
Delegador o captador de tasques?

o
•

Trobeu comerços als que penseu que els hi falten pàgines web?

Relacionades amb el delegador de tasques
o

Us deixeu tasques quotidianes per fer?

o

Pagaríeu per a que algú us fes aquelles tasques que no podeu o voleu fer?
Per què?

•

o

Quin tipus de tasques són les que menys us agraden fer?

o

Com valoreu el vostre temps lliure.

Relacionades amb el captador de tasques
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o

Trobeu interessant el concepte de microworking?

o

Pagaríeu una quota mensual per poder accedir a tasques penjades i tenir
la possibilitat de fer ingressos extra? Quant?

F.4. Resultats de les preguntes personals i ús d’internet
Resultat de les Preguntes Dades Personals:
Sexe	
  

Edats	
  
12,50%	
  
0-‐18	
  

Home	
  

50,00%	
   50,00%	
  

Dona	
  

19-‐23	
  

25,00%	
  
25,00%	
  

24-‐29	
  

37,50%	
  

30-‐35	
  
més	
  de	
  35	
  

Estat	
  civil	
  

Estat	
  familiar	
  
12,50%	
  

12,50%	
  

Solter	
  
Parella	
  de	
  fet	
  

50,00%	
  
37,50%	
  

Casat	
  
Altres	
  

Amb	
  Dills	
  

87,50%	
  

Sense	
  Dills	
  
NS/Nc	
  

NS/Nc	
  

Estat	
  laboral	
  
12,50%	
  

37,50%	
  
37,50%	
  

Salari	
  anual	
  aproximat	
  

12,50%	
  
Treballant	
  
per	
  compte	
  
propi	
  

25,00%	
  

Prestació	
  

37,50%	
   d'atur	
  

Menys	
  de	
  
12000	
  

Treballant	
  
per	
  compte	
  
aliè	
  

De	
  12000	
  a	
  
18000	
  

A	
  l'atur	
  

37,50%	
  

De	
  18000	
  a	
  
24000	
  

Fig. F.1. Resultats de les preguntes personals
Font: Elaboració pròpia
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Resultat de les respostes d’ús d’internet:

Temps	
  dedicat	
  a	
  internet	
  al	
  dia	
  
12,50%	
  

Accès	
  a	
  internet	
  

Quin	
  temps	
  
estàs	
  a	
  
internet	
  al	
  dia	
  
Més	
  de	
  5	
  
hores	
  

50,00%	
  

37,50%	
   Entre	
  3	
  i	
  5	
  
hores	
  

Compres	
  per	
  internet	
  

Si	
  
No	
  

100,00
%	
  

Ús	
  de	
  segundamano.es	
  

0,00%	
  

0,00%	
  
Sí	
  

25,00%	
  
75,00%	
  

No	
  
Ns/Nc	
  

Ús	
  de	
  xarxes	
  socials	
  

Sí	
  

37,50%	
  
62,50%	
  

No	
  
Ns/Nc	
  

Ús	
  de	
  tusclasesparticulares.com	
  
12,50%	
  
Sí	
  
No	
  

100,00
%	
  

Ns/Nc	
  

Sí	
  

87,50%	
  

No	
  
Ns/Nc	
  

Fig. F.2. Resultats de les preguntes d’ús d’internet
Font: Elaboració pròpia
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G. Informes econòmico-financers
G.1. Previsió de visites

G.2 Taula de taxes i preus

G.3 Inversió i finançament inicial

Pla	
  de	
  finançament	
  inicial	
  
Recursos	
  propis	
  
Prèstec	
  bancari	
  
	
  

€	
  
35.000	
  
25.000	
  
60.000	
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G.4 Compte de pèrdues i guanys (Any 0)
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G.5 Compte de pèrdues i guanys (Any 1,2,3,4)

Annexos
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G.6 Tresoreria (Any 0)
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G.7 Tresoreria (Any 1)
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G.8 Avaluació del pla d’inversió
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H. Anàlisi d’usabilitat de la web CityHelping
Per tal de conèixer les accions en millora de navegabilitat de CityHelping.cat s’ha
dissenyat un qüestionari que invita a diversos usuaris a realitzar unes accions sobre la
web per després respondre una sèrie de preguntes.

H.1. Metodologia
El primer pas que es sol·licita als participants és que durant 30 segons naveguin per la
web, sense que facin una navegació en profunditat i a continuació disposen d’un text
lliure en el qual se’ls sol·licita que escriguin per a què serveix la web.
Fet això se’ls hi deixa més temps per tal de que naveguin el suficient com per portar a
terme unes accions sobre la web i respondre les preguntes a continuació. Cal que puguin
cronometrar el temps dedicar per a cada acció.
El format de les respostes permet al participant respondre de manera més acurada gràcies a
una escala graduada de 5 posicions entre “Poc” i “més d’un minut” respecte a preguntes en
relació al temps i entre “Difícil” i “Fàcil” en relació a la dificultat.

H.2. Accions i preguntes
Acció: Intenta registrar-te
•

Com de difícil t’ha resultat?

•

Quant de temps has trigat?

Acció: Configura el teu perfil
Acció: Intenta crear una tasca
Acció: Intenta cercar una tasca.
Acció: Endreça les tasques de major a menor preu
Acció: Afegeix-te com a candidat a la tasca de nom: Exemple03
Acció: Del creador de la tasca Exemple03, visita el seu perfil
Acció: Realitza una puntuació
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Acció: Dóna’t de baixa de la web
Preguntes amb resposta de text lliure un cop vist el funcionament:
•

L'hi trobes utilitat a la web?, la faries servir?

•

Series creador de tasques o preferiries fer tasques per a altres persones?

•

Preferiries personal propi de CityHelping enlloc d'altres usuaris per delegar les
teves tasques?

•

Què li trobes en falta?
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Desenvolupament de Tècniques SEO

Títols i metaetiquetes description de totes les pàgines de la web:
PÀGINA PRINCIPAL
< HTML >
< HEAD >
< TITLE > B ENVINGUT A C ITY H ELPING L’ ESPAI DE MICROWORKING – S ERVEIS ENTRE PERSONES </ TITLE >
< META

NAME =“ DESCRIPTION ” CONTENT =“

SATISFER QUALSEVOL NECESSITAT .

T ANT

C ITY H ELPING

ÉS EL NOU CONCEPTE LOCAL I INSTANTÀNI PER

SI NECESSITES DELEGAR TASQUES DE LA TEVA VIDA , COM SI

NECESSITES GUANYAR UNS INGRESSOS EXTRES , LA REVOLUCIÓ DEL MERCAT INVERS ÉS A LES TEVES
MANS .”

</ HEAD > < BODY >

PÀGINA DESCOBREIX
< HTML >
< HEAD >
< TITLE > Q UÈ POTS FER AMB CITYHELPING ? D ESCOBREIX TOTES LES POSSIBILITATS
</ TITLE >
< META NAME =“ DESCRIPTION ” CONTENT =“

BUSCAR COSES PER

FER . NO PERDIS EL TEMPS BUSCANT PROFES .

I NTERNET .

COMPRAR . COSES PER

N OMÉS CAL QUE PENGIS LA TASCA I QUE LI POSIS PREU .”

</ HEAD > < BODY >

PÀGINA NORMES
< HTML >
< HEAD >
< TITLE > FILOSOFIA DE CITYHELPING . N ORMES D ’ ÚS . C OMPORTAMENT DELS USUARIS
</ TITLE >
< META

NAME =“ DESCRIPTION ”

CONSDIERACIONS

FUNCIONARÀ

CONTENT =“E N

AQUEST

C ITY H ELPING . S EGONS

D ’ EXPLICA

APARTAT
LA

POLÍTICA

D ’ ÚS ,

SOTA

ES

QUINES

DEMANARÀ

UN

COMPORTAMENT RESPONSABLE , JA QUE TOTHOM SORTIRÀ BENEFICITAT GRÀCIES A LA TRANSPARÈNCIA I
AL CLIMA DE CONFIANÇA QUE ES GENERARÀ .”

</ HEAD > < BODY >

PÀGINA FAQ
< HTML >
< HEAD >
< TITLE > P REGUNTES

I RESPOSTES MÉS FREQÜENTS DELS USUARIS .

R ESOLUCIÓ

DELS PRINCIPALS

DUBTES DUBTES .

</ TITLE >
< META

NAME =“ DESCRIPTION ” CONTENT =“

LA ESCASSETAT DE LLOCS DE TREBALL ,

Q UÈ ÉS C ITY H ELPING ? D ONADA L 'ACTUAL CRISI FINANCERA I

C ITY H ELPING

NEIX COM UN PORTAL D ' INTERNET DESTINAT A
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ESTABLIR UN ACORD ENTRE USUARIS QUE NECESSITEN ALGÚ QUE ELS AJUDI EN UNA TASCA I USUARIS QUE
BUSQUEN FEINA I VEUEN LA OPORTUNITAT DE GUANYAR DINERS .

C OM FUNCIONA ?”

</ HEAD > < BODY >

PÀGINA CITYHELPING TEAM
< HTML >
< HEAD >
< TITLE > C ITY H ELPING ESTÀ FORMAT PER L ’À LEX P UIGJANER I EL M IQUEL S ERRA </ TITLE >
< META

NAME =“ DESCRIPTION ” CONTENT =“

P UIGJANER

I EL

M IQUEL S ERRA . D OS

L’ EQUIP

DE

C ITY H ELPING

ESTÀ FORMAT PER L ’À LEX

JOVES EMPRENEDORS AMB GANES DE FER D ’ AQUESTA CRISI UN

NOVA OPORTUNITAT PER SATISFER LES NECESSITATS DELS QUI NECESSITEN DINERS I DELS QUI VOLEN
DELEGAR TASQUES DE LA SEVA VIDA .”

</ HEAD > < BODY >

PÀGINA CONTACTE
< HTML >
< HEAD >
< TITLE > C ONTACTE
INCIDÈNCIES

< META

DE

C ITY H ELPING T ELÈFON , D IRECCIÓ

DE

C ORREU ,

SUGGERIMENTS , DUBTES ,

</ TITLE >

NAME =“ DESCRIPTION ”

CONTENT =“

SI

TENS

PROBLEMA NO DUBTIS CONTACTAR AMB NOSALTRES .

PROPOSTA ,

QUALSEVOL

T’ ATENDREM

DUBTE ,

PREGUNTA ,

EL MÉS AVIAT POSSIBLE .

LA

TEVA

SATISFACCIÓ ÉS VITAL PEL NOSTRE FUNCIONAMENT AIXÍ QUE FAREM TOT EL QUE ESTIGUI A LES NOSTRES
MANS .”

</ HEAD > < BODY >

PÀGINA PRIVACITAT
< HTML >
< HEAD >
< TITLE > P OLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS D ’ ÚS DE C ITY H ELPING
</ TITLE >
< META

NAME =“ DESCRIPTION ” CONTENT =“

EN

AQUEST APARTAT VEURÀS QUINS SÓN ELS TEUS DRETS I

QUINES SÓN LES NOSTRES RESPONSABILITATS .”

</ HEAD > < BODY >

PÀGINA CREA UNA TASCA
< HTML >
< HEAD >
< TITLE > C REACIÓ D ’ UNA TASCA . D ELEGA UNA FEINA. </ TITLE >
< META

NAME =“ DESCRIPTION ” CONTENT =“

ET REALITZI .

D IGUES

QUÈ VOLS DELEGAR , QUINA TASCA VOLS QUE ALGÚ

D ESCRIU UN LLOC, UNA CADUCITAT , UN PREU .”
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</ HEAD > < BODY >

PÀGINA REGISTRE
< HTML >
< HEAD >
< TITLE > V INE

A FORMAR PART DE LA COMUNITAT DE

C ITY H ELPING ,

LA REVOLUCIÓ DEL MERCAT INVERS

</ TITLE >
< META

NAME =“ DESCRIPTION ” CONTENT =“

DE LES POSSIBILITAT QUE OFEREIX

</ HEAD > < BODY >

F ES

EL TEU REGISTRE GRATUÏT A

C ITY H ELPING

C ITY H ELPING , L ’ ESPAI DE MICROWORKING .”

I GAUDIRÀS

Viabilitat i implementació d’una empresa de matching online

J.

pàg. 117

Error Reporting i Incidències

De cara a establir un arxiu de registre dels errors trobats al llarg de les proves de
CityHelping, s’ha creat un document que permet comunicar anomalies tant visuals com
funcionals de la web entre els provadors i l’equip de programació.
Provador:

; Data:

Navegador:

; Versió:

ERRORS VISUALS / MILLORES

Acció:

Pàgina.php:

Descripció:

Comentaris:

ERRORS de FUNCIONAMENT

Acció:

Pàgina.php:

Descripció:
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Llistat de possibles incidències
Acció de l’usuari

Incidència
Oblit contrasenya
Oblit correu

Log in
Usurpació del compte
Falta/en camp/s per omplir
Correu duplicat
Falta/en camp/s per omplir
Registre nou
Contrasenya mal repetida
CAPTCHA incorrecte
Falta/en camp/s per omplir
Registre de tasca
No superació de filtre
Puntuació mal feta desintencionadament
Puntuació
Disputa
Problemes entre usuaris fora de la web
Altres

Resolució de dubtes no contemplats en
FAQ’s
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K. Full de requeriments tècnics per a l’elaboració
de CityHelping.cat
Projecte: CityHelping
Requeriments tècnics per part del Servidor Web per a desenvolupar el projecte:
•

Apache

•

mysql-server: BBDD

•

Llenguatge de programació costat servidor: :php5

•

Llenguatge de programació costat client: Javascript

Aquests requisits no són necessaris per començar a desenvolupar el projecte.
1. Especificacions de les accions que es duran a terme:
•

Idiomes: la pàgina estarà disponible en un sol idioma.

•

Compatibilitat: la pàgina web estarà optimitzada per a les últimes versions dels
principals navegadors, es a dir IE, Firefox, Safari, Opera i Google Chrome.

•

Estructuració, desenvolupament i configuració de la base de dades per a la web
(MySQL)

•

Crear base de dades

•

Crear tauls d’usuaris, i continguts de la web pública

•

Crear connexió a la base de dades

•

Desenvolupar pàgina d’identificació (login i contrasenya) per als usuaris del
backoffice.

•

Programació i maquetació de la web (PHP + HTML + CSS )

•

Maquetació i estils per a tota la pàgina web.

A banda d’això anirem fent tota la programació de l’aplicació web d’acord amb les
especificacions que ens heu enviat (pàgines escanejades + wireframes).
•

Validació de formularis amb AJAX.

•

Panell d’administració per a la gestió d’usuaris i tasques (backoffice).

•

Implementació del pagament amb PayPal per la compra de crèdits per
promocionar una tasca (destacar-la).

•

Requeriments per a la maquetació i desenvolupament

•

Correcció de la base de dades proposada.

•

Proporcionar els literals dels menús i altres textos de la pàgina web.
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Proporcionar la informació de descripció i keywords de la pàgina web per a la
seva inclusió en les etiquetes META de cada pàgina per a la seva indexació en els
diferents cercadors web.

Posta en marxa del projecte
•

Degut a que no disposarem de hosting des del principi utilitzarem el nostre
servidor local (http://1redimei.dyndns.org/ cityhelping). Des d’aquesta adreça es
podran visualitzar tots els avanços que es vagin fent en el desenvolupament del
projecte per a que puguin ser supervisats de forma on-line.

2. Pressupost
•

Preu total: 1000€ (IVA 16% inclòs)

•

Durada del projecte: aprox. 3 mesos.

•

Es requereix un pagament d’un 30% del total de l’import.

Pagaments
Els pagaments es podran realitzar en aquest nombre de compte de La Caixa XXX XXX
XX XXXXXXXXXX. 30% a l’inici del projecte, 70% a la finalització del projecte.
Ampliacions del contracte
•

Utilitzar Google Maps per mostrar les localitzacions de les tasques: 100€

•

Creació del sistema d’etiquetes per a implementar les tasques afins: 100€

•

Filtre de paraules prohibides quan l’usuari crea una tasca: 250€

