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 Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació dels 

serveis d’interpretació, traducció, correcció i transcripció per al DARP 
durant l’any 2019 

 
 
1. Objecte 

 
L’objecte d’aquest Plec és establir les característiques tècniques i els preus unitaris màxims 
(IVA exclòs) que han de regir la contractació dels serveis d’interpretació, traducció, correcció 
i transcripció del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i que 
comprèn: 
 

 la interpretació simultània de conferències, ponències i actes celebrats pel DARP, 

 la traducció de tot tipus de documentació escrita, literatura grisa i publicacions, 

 la correcció de textos, 

 la transcripció de textos orals en suport electrònic, magnètic o qualsevol d’altre de tipus 
audiovisual, 

 qualsevol altra tasca de caire lingüístic que obeeixi a necessitats del DARP. 
 
 
2. Característiques 
 
2.1 Idiomes. Idiomes de treball habituals: català, occità (aranès), castellà, francès, anglès, 
alemany i italià. Idiomes de treball esporàdics: èuscar, portuguès i neerlandès, i d’altres 
llengües del territori de la Unió Europea (danès, grec, etc.) o de difusió internacional (rus, 
àrab, xinès, japonès, etc.). 
 
2.1.1 Els serveis d’interpretació i traducció es realitzaran directament des de qualsevol 
d’aquests idiomes al català o occità (aranès), i inversament del català o occità (aranès) a 
qualsevol d’aquests idiomes. Els serveis de correcció i transcripció es realitzaran en 
qualsevol dels idiomes esmentats.  
 
2.1.2 L’empresa adjudicatària restarà obligada en l’execució d’aquest contracte a: 
 

 Seguir la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i del Conselh Generau 
d’Aran. 

 Treballar amb la terminologia elaborada o validada pel Centre de Terminologia - termcat 
o pel DARP mateix.                                                                                                          

 Aplicar els criteris lingüístics difosos tant pels organismes abans esmentats com per la 
Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del Departament de Cultura. 

 Estar al corrent i incorporar les novetats de caire lingüístic que apareguin procedents 
d’aquests organismes. 

 Consultar al Gabinet Tècnic del DARP, o òrgan equivalent, els fragments de text 
problemàtics o de solució sotmesa a criteri, bé perquè són denominacions d’organismes  
o institucions, o bé perquè no hi ha hagut pronunciament explícit dels organismes 
normatius en qüestions de llengua. 

 L’empresa ha de donar un resultat en castellà equivalent al fixat per al català o occità 
(aranès), i s’ha de sotmetre a les mateixes exigències i condicions. 

 Pel que fa al castellà, s’haurà d’emprar l’espanyol d’Espanya. 
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 Pel que fa a l’anglès, la traducció serà a l’anglès britànic quant a gramàtica, vocabulari i 
ortografia, excepte en el cas que per a alguna traducció es demani la versió americana. 

 
 
2.2 Formats i altres requisits 
 
2.2.1 Les empreses licitadores han de poder treballar amb el programari habitual en el 
mercat i/o més comú; en tot cas, la MSOffice 2016 o superior i l’OpenOffice o LibreOffice. Si 
el DARP ho demana, l’empresa ha de poder lliurar els textos traduïts en arxius electrònics 
amb el format .html. 
 
2.2.2 Les empreses licitadores han de poder convertir els formats més comuns dels arxius 
electrònics, editar-los per treballar-hi o arranjar-los sense modificar la imatge general dels 
documents. 
 
2.2.3 Les empreses licitadores han de tenir accés a la Internet i mitjans d’intercanvi d’arxius; 
a més, han de disposar d’una adreça de correu electrònic com a mínim que indicaran a la 
seva oferta.  
 
2.2.4 Les empreses licitadores han d’aportar intèrprets integrats en l’Associació Internacional 
d’Intèrprets de Conferències (AIIC) per dur a terme les tasques de l’apartat d’interpretació. 
 
 
2.3 Lliurament de textos per a traduir, corregir o transcriure  
 
El DARP lliurarà a l’empresa adjudicatària els textos en els formats següents: 
 

 arxiu electrònic conformat amb programari d’ús estès: tractament de textos, 
presentacions, full de càlcul, Acrobat (.pdf), reproducció de so, etc.; o en format de 
programari d’autoedició.   

 impresos o mecanografiats,  

 les gravacions originals de què disposi, en el cas d’arxius electrònics de so o d’altres 
suports magnètics o audiovisuals. 
 

El lliurament es farà mitjançant correu electrònic, llapis USB, enllaç amb plataforma digital 
(núvol) o descàrrega des d’URL, i físicament en la resta de casos.  
 
L’empresa adjudicatària ha de lliurar al DARP els textos en els formats següents: 
 

 Si l’original era un arxiu electrònic, en el mateix tipus d’arxiu; se n’exceptua el format 
Acrobat (.pdf), en què el lliurament es farà en un arxiu electrònic de tractament de textos 
MSWord o compatible amb MSWord; 

 Si l’original era un text imprès o mecanografiat en suport paper, el Departament tant pot 
demanar el lliurament en un arxiu electrònic de tractament de textos (MSWord o 
compatible amb MSWord) com en suport paper guixat en tinta vermella; 

 Quan el Departament així ho demani, impresos en suport paper a una sola cara de 1.500 
caràcters, en fulls DIN A4, a doble espai.  
 

El lliurament es farà mitjançant correu electrònic, llapis USB, enllaç amb plataforma digital 
(núvol) o descàrrega des d’URL, i físicament en la resta de casos.  
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2.4 Traducció de documents 
 
L1: llengua original 
L2: llengua de destinació 
 
2.4.1 Traducció directa 
 
Traducció de textos:  
 
- entre L1 català i L2 castellà i viceversa, o bé 
- des de L1 occità (aranès) o llengua estrangera a L2 català o castellà. 
 

Grups d’idiomes 
 

Grup A: català i castellà 
Grup B: alemany, anglès, francès, italià, occità (aranès) i portuguès  
Grup C: altres llengües germàniques, èuscar, grec modern, altres llengües de la UE 
Grup D: llengües eslaves, semítiques i d’altres no indoeuropees (rus, àrab, japonès, xinès, etc.) 
 

Nivells 
 

I. Llengua general (textos planers, divulgatius i publicitaris, informatius, etc.) 
II. Llenguatges d’especialitat i tecnolectes (registres propis d’oficis, professions, àmbits 

específics, àrees de coneixement o d’investigació, etc.) 
 

Traducció directa 

Grup / nivell I II 

A 7,6 8,15 

B 9,9 10,6 

C 10,6 11,3 

D 12,15 12,9 

 
Preus en euros per cada grup de 100 paraules en la llengua original. 
 
El mínim que l’empresa pot facturar sobre una demanda del DARP és 150 paraules en 
idioma original.  
 
2.4.2 Traducció inversa 

 
Traducció de textos: des de L1 català o castellà a L2 occità (aranès) o llengua estrangera. 
 

Grups d’idiomes 
 

Grup A: alemany, anglès, francès, italià, occità i portuguès 
Grup B: altres llengües germàniques, èuscar, grec modern, altres llengües de la UE  
Grup C: llengües eslaves, semítiques i d’altres no indoeuropees (rus, àrab, japonès, xinès, etc.)  
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Nivells 
 

I. Llengua general (textos planers, divulgatius i publicitaris, informatius, etc.) 
II. Llenguatges d’especialitat i tecnolectes (registres propis d’oficis, professions, àmbits 

específics, àrees de coneixement o d’investigació, etc.) 
 

Traducció inversa 

Grup / nivell I II 

A 11,4 12,2 

B 12,2 13 

C 13,95 14,95 

 
Preus en euros per cada grup de 100 paraules en la llengua original. 
 
El mínim que l’empresa pot facturar sobre una demanda del DARP és 150 paraules en 
idioma original.  
 
Els documents traduïts hauran d’incloure la correcció posterior de les traduccions. 
 
El DARP podrà demanar, quan ho consideri necessari, que l’empresa adjudicatària realitzi 
correccions d’estil sobre la traducció feta. 
 
2.4.3 Terminis de lliurament 
 
a) Lliurament normal 
 
Català al castellà i castellà al català: 
 
Fins a 30 fulls: 4 dies naturals. 
Fins a 100 fulls: 7 dies naturals. 
Fins a 200 fulls: 15 dies naturals. 
En traduccions superiors als 200 fulls, s’estableix el mateix termini de 15 dies naturals per 
a cada lliurament parcial de 200 fulls. 
 
Del català o castellà a la resta d’idiomes, i a la inversa: 
 
Fins a 30 fulls: 5 dies naturals 
Fins a 100 fulls: 8 dies naturals. 
Fins a 200 fulls: 17 dies naturals. 
En traduccions superiors a 200 fulls, s’estableix el mateix termini de 17 dies naturals per a 
cada lliurament parcial de 200 fulls. 
 
b) Lliurament urgent 
 
Català al castellà i castellà al català: 
 
Fins a 5 fulls: 24 hores. 
Fins a 30 fulls: 60 hores. 
Fins a 100 fulls: 5 dies naturals. 
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Del català o castellà a la resta d’idiomes, i a la inversa: 
 
Fins a 5 fulls: 30 hores. 
Fins a 30 fulls: 3 dies naturals. 
Fins a 100 fulls: 6 dies naturals. 
 
L’escala de preus continguda en els apartats 2.4.1 i 2.4.2 s’ha d’entendre referida al 
lliurament normal. 
 
En el cas de lliurament urgent, els preus s’han d’incrementar un 20% sobre el preu de 
lliurament normal.  
 
 
2.5 Interpretació simultània 
 
Interpretació d’intervencions orals de L1 a L2 i viceversa alhora que es produeixen i sense 
interrupció de l’orador/a. 
 

Interpretació simultània 

Jornada completa Jornada parcial 
565 € 470 € 

 
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la interpretació simultània de tots els actes, 
jornades, conferències, etc., realitzats a iniciativa del DARP, en qualsevol dels idiomes 
especificats en el punt 2.1 d’aquest Plec al català o occità (aranès), i inversament, del català 
o occità (aranès) a aquests idiomes. 
 
El DARP haurà d’avisar l’empresa adjudicatària amb una antelació mínima de quatre dies en 
les interpretacions a realitzar dins la conurbació de Barcelona, i amb una antelació de sis 
dies en les que s’hagin de realitzar fora d’aquesta conurbació. 
 
El DARP pagarà a l’empresa adjudicatària les despeses de manutenció, allotjament i 
quilometratge generades pels encàrrecs de les interpretacions que es realitzin fora de la 
conurbació de Barcelona. 
 
Els preus màxims corresponents a les despeses per allotjament, manutenció i quilometratge 
són els següents: 
 
- Allotjament: 71,5 EUR/nit 
- Manutenció: 22,2 EUR/dinar i 21,1 EUR/sopar 
- Quilometratge: 0,28 EUR/km. 
 
Per tenir dret a les dietes per dinar i sopar, les tasques d’interpretació no hauran de finalitzar 
abans de les 13 h i 19 h, respectivament. 
 
El punt d’inici i final per al còmput del quilometratge serà la Gran Via de les Corts Catalanes, 
612-614, de Barcelona. 
 
El mínim que l’empresa pot facturar sobre una demanda del DARP és una hora i mitja.  
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2.6 Correcció de textos 
 

Grups d’idiomes 
 

Grup A: català i castellà 
Grup B: alemany, anglès, francès, italià, occità i portuguès  
Grup C: altres llengües germàniques, èuscar, grec modern, altres llengües de la UE 
Grup D: llengües eslaves, semítiques i d’altres no indoeuropees (rus, àrab, japonès, xinès, 
etc.) 
 

Correcció 

A 8,75 

B 12,5 

C 13,5 

D 15 

 
Preus en euros per plana de 1.500 caràcters. 
 
El mínim que l’empresa pot facturar sobre una demanda del DARP és una plana.  
 
Hi ha dues modalitats de correcció, a petició del DARP: 
1. Sobre format electrònic; si s’usa MSWord, caldrà activar-ne l’opció Eines/Control de 

canvis. 
2. Sobre paper; en aquest cas, l’empresa ha d’usar els signes tipogràfics més comuns 

guixats en vermell, o segons norma UNE 54-051-74, de maig de 1974; si hi ha cap 
dubte, caldrà consultar-lo al Gabinet Tècnic del DARP, o òrgan equivalent. 

 
 
Terminis de lliurament 
 
a) Lliurament normal 
 
Català o castellà: 
 
Fins a 30 fulls: 36 h. 
Fins a 100 fulls: 3 dies naturals. 
Fins a 200 fulls: 8 dies naturals. 
En correccions superiors als 200 fulls, s’estableix el mateix termini de 8 dies naturals per a 
cada lliurament parcial de 200 fulls. 
 
Resta d’idiomes: 
 
Fins a 30 fulls: 2 dies naturals 
Fins a 100 fulls: 4 dies naturals. 
Fins a 200 fulls: 10 dies naturals. 
En correccions superiors a 200 fulls, s’estableix el mateix termini de 10 dies naturals per a 
cada lliurament parcial de 200 fulls. 
 
b) Lliurament urgent 
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Català o castellà: 
 
Fins a 5 fulls: 4 hores. 
Fins a 30 fulls: 24 hores. 
Fins a 100 fulls: 3 dies naturals. 
 
Resta d’idiomes: 
 
Fins a 5 fulls: 7 hores. 
Fins a 30 fulls: 2 dies naturals. 
Fins a 100 fulls: 4 dies naturals. 
 
L’escala de preus continguda en aquest apartat s’ha d’entendre referida al lliurament 
normal. 
 
En el cas de lliurament urgent, els preus s’han d’incrementar un 20% sobre el preu de 
lliurament normal.  
 
 
2.7 Transcripció de text oral 

 
Text contingut en arxius electrònics de so o audiovisuals o qualsevol altre suport magnètic, 
audiovisual o electrònic. 
 

Grups d’idiomes 
 

Grup A: català i castellà 
Grup B: alemany, anglès, francès, italià, occità i portuguès 
Grup C: altres llengües germàniques, grec modern, altres llengües de la UE, èuscar 
Grup D: llengües eslaves, semítiques i d’altres no indoeuropees (rus, àrab, japonès, xinès, etc.) 
 

Nivells 
 

I. Llengua general (textos planers, divulgatius i publicitaris, informatius, etc.) 
II. Llenguatges d’especialitat i tecnolectes (registres propis d’oficis, professions, àmbits 

específics, àrees de coneixement o d’investigació, etc.) 
 

Tasca: transcripció de text oral 

Grup / nivell I II 

A 33 33,85 

B 34,8 35,5 

C 36,1 36,8 

D 37,35 38,2 

 
Preus en euros per plana de 1.500 caràcters. 

 
Terminis de lliurament 
 
Fins a 10 hores de gravació: 4 dies naturals. 
Fins a 15 hores de gravació: 6 dies naturals. 
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Fins a 30 hores de gravació: 11 dies naturals. 
En transcripcions superiors a les 30 hores de gravació, s’estableix el mateix termini d’11 dies 
naturals per a cada lliurament parcial de 30 hores. 
 
El mínim que l’empresa pot facturar sobre una demanda del DARP és 1 hora de gravació.  
 
 
Es carregarà un IVA del 21% sobre tots els preus inclosos en aquest Plec de prescripcions 
tècniques. 

 
 
Barcelona, 14 de febrer de 2019 
 
 
El cap del Gabinet Tècnic 
 
 
 
 
 
 
Joan Barniol i Garriga 
 
 


		2019-02-14T10:16:01+0100
	CPISR-1 C Joan Barniol Garriga




