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1. PRESENTACIÓ
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una universitat innovadora, arrelada a
Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu
progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del
coneixement.
El seu model educatiu es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant
mitjançant l’aprenentatge en línia (e-learning).
Més informació sobre la UOC
www.uoc.edu
Com a universitat en línia, la comunicació és sobretot escrita, per la qual cosa hi ha un
volum important de documentació. La revisió i traducció d’aquests textos se centralitza
en el Servei Lingüístic de la UOC. El Servei orienta les seves activitats a:
● Gestionar els serveis de revisió i traducció en diferents llengües.
● Facilitar criteris de llengua i d’edició per al tractament lingüístic de la documentació
institucional, docent i administrativa.
● Donar suport a l’ús correcte de les llengües, tenint en compte el compromís amb
el català com a llengua pròpia i els reptes del multilingüisme i la presència
internacional de la Universitat.
Més informació sobre el Servei Lingüístic de la UOC
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html

3

2. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ
L’objecte d’aquest plec és establir les prescripcions tècniques que han de regir
l’adjudicació, mitjançant un procediment obert, d’un contracte dels serveis de revisió i
traducció de textos per a les publicacions i documentació diversa de l’activitat acadèmica
i administrativa de la Universitat Oberta de Catalunya, com ara documents administratius
i jurídics, textos informatius, divulgatius i acadèmics destinats a ser publicats en suport
imprès o electrònic, i textos especialitzats que requereixen un coneixement profund de
terminologia de l’àmbit científic.
Queden exclosos d’aquesta contractació els serveis lingüístics i editorials dels recursos
d’aprenentatge i de les revistes de la UOC, i qualsevol altra despesa no inclosa
explícitament en el plec. Aquest plec és aplicable a l’àmbit corporatiu de la UOC, i per
tant, inclou les empreses del grup.
La contractació es planteja per lots.
Lot 1. Textos institucionals
Lot 2. Producció científica
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3. ABAST DEL SERVEI I REQUISITS DEL LOT 1 (TEXTOS
INSTITUCIONALS)
3.1. ABAST DEL SERVEI
3.1.1. TIPOLOGIA DELS SERVEIS QUE CAL PRESTAR
● Revisió de textos escrits majoritàriament en català i en els altres idiomes
esmentats a l’apartat d’idiomes.
● Traducció de l’anglès, francès i altres idiomes de treball esporàdic al català i,
inversament, del català a qualsevol d’aquests idiomes.
● Traducció de l’anglès, francès i altres idiomes de treball esporàdic a l’espanyol i,
inversament, de l’espanyol a qualsevol d’aquests idiomes.
● Traducció del català a l’espanyol i de l’espanyol al català: les traduccions entre el
català i l’espanyol es fan per mitjà de traducció automàtica i una postedició del text
resultant.
● Traducció jurada entre català i espanyol, i d’altres idiomes al català o a l’espanyol
i, inversament, del català o l’espanyol als altres idiomes.
● Coordinació: vetllar per l’aplicació dels criteris lingüístics, els procediments i
circuits establerts de comandes, pel lliurament de textos i la gestió de factures, pel
compliment del calendari i per la comunicació amb els agents participants actius;
supervisar tot el procés i garantir-ne la qualitat.
Totes les tasques s’han de poder portar a terme en els formats de fitxers habituals:
tractament de textos, presentacions, fulls de càlcul, PDF, InDesign, etc.
El catàleg de productes i les dades generals d’activitat i producció es descriuen a l’ annex
1 d’aquest Plec de prescripcions tècniques.

3.1.2. IDIOMES
● Idiomes de treball habitual: català, espanyol i anglès.
● Idiomes de treball esporàdic: basc, francès, gallec, italià, occità i portuguès.
● Idiomes de treball molt esporàdic: alemany, grec, llengües nòrdiques, rus, àrab
i llengües asiàtiques.
L’empresa adjudicatària ha de poder cobrir les necessitats d’aquestes llengües en totes
les seves varietats, sobretot pel que fa al català (de Catalunya, València, les Illes Balears,
etc.), l’espanyol (de l’Estat espanyol i dels diferents països d’Amèrica Llatina) o l’anglès
(del Regne Unit o dels Estats Units).
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Les tasques relatives als idiomes «de treball habitual» i «de treball esporàdic» es
remuneren d’acord amb les tarifes que ofereix l’adjudicatari sobre la base de la taula
«tasques habituals» de la l’apartat C del quadre de referències del Plec de clàusules
particulars. Al seu torn, les tasques relatives als idiomes «de treball molt esporàdic» es
remuneren a partir de les tarifes fixes que consten al mateix apartat C del quadre de
referències del Plec de clàusules particulars.

3.1.3. METODOLOGIA DE TREBALL
L’empresa adjudicatària ha d’establir el circuit i ha de poder donar la informació de
comandes i factures. Ha de disposar d’una plataforma on s’introdueixin les comandes i
que permeti recollir la informació següent:
●
●
●
●
●
●
●

Persona que hagi fet la comanda
Unitat que sol·licita el servei (àrea / grup operatiu / estudis)
Tipus de servei: revisió de textos en català, traducció català > anglès, etc.
Termini de lliurament
Recompte de paraules
Pressupost pel servei
Observacions: indicació de qualsevol variació en la comanda estàndard, per
exemple el grau d’especialització, terminologia, qüestions d’estil, etc.

Les unitats de la UOC que gestionen els encàrrecs han de fer la comanda
telemàticament. El Servei Lingüístic ha de poder assignar aquestes comandes a
l’empresa adjudicatària o al mateix Servei Lingüístic, segons les característiques de cada
una. Aquesta assignació s’ha de poder fer des de la mateixa plataforma en què s’han
introduït les comandes:
● En el cas que el Servei Lingüístic assigni la comanda a l’equip propi del Servei,
els tècnics de l’equip han de poder treballar amb la plataforma proporcionada per
l’empresa adjudicatària (tant l’entorn de gestió com l’eina de traducció assistida).
● En el cas que el Servei Lingüístic assigni la comanda a l’empresa adjudicatària,
aquesta no pot començar a treballar en l’encàrrec sense l’acceptació prèvia del
pressupost per part del Servei Lingüístic si té un cost superior a 200 euros.
La validació de les feines i del resultat final és responsabilitat de les diferents àrees de la
UOC. En cas de dubtes, el Servei Lingüístic assessorarà l’empresa adjudicatària i les
diferents àrees.
L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició del Servei Lingüístic la informació
necessària per poder fer el seguiment de totes les comandes, dels tipus de servei i del
6

pressupost de tota la UOC. En canvi, els usuaris només han de tenir accés a la informació
de les seves comandes.
L’empresa adjudicatària ha de proporcionar accés a les dades que necessiti la UOC en
tot moment, com ara:
● Volum de comandes global i per les unitats de la UOC
● Volum de facturació per tipus dels serveis sol·licitats global i per les unitats de la
UOC
● Facturació global i per les unitats de la UOC
● Llista de comandes (per tasques, llengües, etc.)
● Qualsevol altra informació que calgui per fer anàlisis concretes
L’empresa adjudicatària té entre les seves obligacions contribuir al control de la despesa
i de les comandes de cada unitat de la UOC d’acord amb les indicacions que s’aportin
des de la UOC.

3.1.4. TERMINIS MÀXIMS DE LLIURAMENT
Lliurament normal
Els terminis s’expressen en nombre de paraules de l’original, per persona i hora
(sempre dins l’horari establert a l’apartat 7). Aquests terminis inclouen la gestió de les
comandes.
Revisió

4 hores
6 hores
24 hores
Segon dia i següents
d’un mateix encàrrec

Fins a 900
paraules
Fins a 1.800
paraules
Fins a 6.000
paraules
Fins a 9.000
paraules

Traducció
automàtica
posteditada
(CA <> ES)
Fins a 600
paraules
Fins a 1.200
paraules
Fins a 4.000
paraules
Fins a 6.000
paraules

Traducció
manual

Fins a 300
paraules
Fins a 600
paraules
Fins a 2.000
paraules
Fins a 3.000
paraules

Lliurament urgent
Es consideren urgents els lliuraments en què els terminis són inferiors als referits en
l’apartat anterior. En el cas de lliurament urgent, l’increment dels preus no ha de ser
superior al 20 % sobre el preu de lliurament normal.
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3.1.5. PREUS
Les tarifes s’estableixen segons els conceptes següents:
● La paraula és la unitat de mesura bàsica.
● Les tasques no previstes per paraules es comptabilitzaran per hores.
● Aquests preus inclouen el cost de gestió i coordinació amb la UOC.
La tarifa per paraula que pertoca en cada comanda és la que resulta de l’oferta de
l’adjudicatari, que ha de respectar els valors màxims que s’estableixen a l’apartat C del
quadre de referències del Plec de clàusules particulars.
Per a les tasques esporàdiques relacionades amb els «idiomes de treball molt esporàdic»
definits al punt 3.1.2. d’aquest Plec de prescripcions tècniques, s’han d’aplicar els preus
unitaris fixos que s’expressen a l’apartat C del quadre de referències del Plec de
clàusules particulars.

3.2. REQUISITS DE SERVEI I PERFIL PROFESSIONAL
3.2.1. REQUISITS
Amb independència de les condicions de solvència tècnica i econòmica que ha de
complir cada licitador, que són les que es defineixen al Plec de clàusules particulars,
l’empresa adjudicatària ha de garantir el compliment dels requisits següents.
L’empresa licitadora:
a) Ha de disposar d’un entorn en línia accessible a través de Single Sign-On (SSO).
Aquest entorn digital ha de permetre el treball i la recuperació d’originals,
revisions, traduccions, fitxers de dubtes, versions tancades i arxius definitius,
perquè tant el Servei Lingüístic com les diferents àrees de la UOC que facin els
encàrrecs puguin exercir el control de qualitat del servei en els encàrrecs
assumits.
b) Ha de garantir que qui faci les tasques tingui coneixements consolidats de les
llengües, formació filològica i lingüística, i experiència professional:
● per a les revisions, han de ser nadius de cada llengua original;
● per a les traduccions, han de ser nadius de la llengua de destinació i han de
tenir coneixements consolidats de la llengua d’origen, per exemple:
o de l’anglès al català, han de ser nadius de català i tenir coneixements
superiors d’anglès,
8

c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)

o del català a l’anglès, han de ser nadius d’anglès i tenir coneixements
superiors de català,
o etc.
Ha de garantir, per als textos d’àmbit especialitzat (tècnic, científic i jurídic), que
qui faci les tasques dels serveis tingui experiència i coneixement de l’àrea temàtica
o l’àmbit d’especialitat concrets.
Ha de fer servir el sistema de traducció automàtica de la UOC per a les traduccions
català <> espanyol i ha de garantir que es farà sempre la postedició sobre
l’esborrany que donen els sistemes, amb un resultat de qualitat i idoneïtat de la
llengua de destinació.
Ha de proporcionar una eina de traducció assistida incorporada en l’entorn digital
de treball que es pugui alimentar tant del resultat del sistema de traducció
automàtica de la UOC com de les memòries de traducció compartides entre
l’empresa i la UOC.
Ha de proporcionar les memòries de traducció en format .tmx quan la UOC ho
consideri oportú.
Ha d’identificar els revisors i traductors amb un codi perquè la UOC pugui saber
qui ha intervingut en els processos de revisió i traducció de cada encàrrec.
Ha d’aportar la informació necessària sobre el circuit i el funcionament de la
plataforma i l’eina de comunicació i ha de fer sessions de formació sobre l’ús de
la plataforma i de l’eina als usuaris del Servei Lingüístic.
Ha de garantir un servei tècnic de suport i de manteniment de l’entorn, correctiu i
preventiu, per donar resposta a les necessitats funcionals del servei (incidències i
petits evolutius).
Ha de disposar de la certificació ISO 17100.

3.2.2. PERFIL TÈCNIC DELS PROFESSIONALS DE LA LLENGUA
L’adjudicatari ha de garantir que els professionals que intervenen en les tasques de
revisió o traducció (formin part del personal de l’empresa contractada o es tracti de
personal subcontractat quan l’adjudicatari ho consideri necessari) tenen el perfil que
s’indica tot seguit. Amb aquesta finalitat, si la UOC ho requereix, l’adjudicatari ha de posar
a la seva disposició el currículum de cada professional encarregat directament de les
tasques de revisió o traducció d’un encàrrec.
Perfil:
a) Han de saber aplicar les normatives, pautes i criteris (generals i específics) dels
organismes nacionals i internacionals adequats en cada cas.
b) Han de tenir formació solvent filològica, lingüística i de llenguatges d’especialitat
(terminologia) per dur a terme les revisions i traduccions de la UOC amb la màxima
qualitat.
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c) Han de conèixer els criteris lingüístics de la UOC i els han d’aplicar en els seus
textos.
Webs del Servei Lingüístic:
 Llengua i estil de la UOC
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html
 Lengua y estilo de la UOC
https://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/index.html
 UOC Language & Style
https://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/index.html
d) Han de saber donar coherència als textos en l’aplicació dels criteris de llengua i
d’edició que es descriuen a les guies.
e) Han de saber aportar documentació amb dubtes, preguntes i justificacions que
generi la documentació objecte de l’encàrrec.
f) Han de saber aplicar les excepcions i especificitats que presentin els projectes
amb normes de publicació pròpies que quedin fora de les pautes aportades en el
material base, que són els tres webs del Servei Lingüístic.

3.2.3. MODEL DE RELACIÓ
Pel que fa al model de relació, s’han identificat els rols següents:
● L’usuari final: l’usuari de la UOC que fa la comanda
● L’equip tècnic del Servei Lingüístic: els tècnics lingüístics del Servei
Lingüístic
● La persona responsable de la UOC: la direcció del Servei Lingüístic, o en
qui delegui de l’equip tècnic
● La persona responsable de l’empresa adjudicatària: el gestor del compte
● L’equip tècnic de l’empresa: els gestors de projecte
● L’equip lingüístic de l’empresa adjudicatària (tant intern com extern)
L’adjudicatari ha de tenir el personal qualificat adequat tal com es descriu en aquest
apartat («Requisits de servei i perfil professional»). També ha de designar una persona
responsable o més d’una (gestors de projectes) per canalitzar la relació amb l’equip
tècnic del Servei Lingüístic de la UOC i els usuaris de les diferents àrees de l’organització.
Aquestes persones, com a interlocutors habituals amb la UOC, han de procurar fer fluida
la gestió de les traduccions i les revisions de textos, i han de vetllar per la qualitat
d’aquestes revisions i traduccions, i pel bon funcionament dels circuits i l’adaptació a
situacions concretes. També han de canalitzar els dubtes, la resolució de problemes i
errors que es puguin produir durant la realització d’aquests serveis, i facilitar la informació
que la UOC sol·liciti. Si en algun cas convé, s’ha de facilitar el contacte amb la persona
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que hagi fet la revisió o la traducció només per resoldre dubtes sobre el text revisat o
traduït.
L’adjudicatari es compromet a lliurar les revisions i les traduccions en els terminis
estipulats en la descripció de l’encàrrec. Igualment es compromet a mantenir diversos
canals de comunicació amb la UOC per a un seguiment correcte dels projectes (correu
electrònic, telefonia fixa, comunicació mòbil, reunions presencials i videoconferència).
Pel bon seguiment del contracte, es faran reunions periòdiques entre la persona
responsable del servei a l’empresa (gestor de compte) i la direcció del Servei Lingüístic,
i els membres dels equips tècnics que calguin de l’empresa i de la UOC. Aquestes
reunions de seguiment es faran, com a mínim, mensualment i es podran complementar
amb reunions de caire exclusivament tècnic entre els gestors de projectes de l’empresa
i l’equip tècnic del Servei Lingüístic.

3.2.4. PLA DE TRANSICIÓ I PLA DE DEVOLUCIÓ DEL SERVEI
Un cop formalitzat el contracte, la UOC i l’empresa adjudicatària han de preparar els
circuits i les eines d’acord amb les dades que la UOC aporti perquè s’adeqüi a les
necessitats del servei contractat.
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Mentre duri el període de transició, l’empresa ha de poder prestar el servei per mitjà d’un
circuit provisional: els usuaris continuarien fent les comandes pel formulari del Servei
Lingüístic i el Servei les traslladaria a l’empresa.
Aquest període durarà un mes com a màxim: s’ha de poder mantenir el servei de
comandes, preparar el canvi de circuit i procediment, i informar del canvi els usuaris.
El període de transició inclou la fase de captura de coneixement i la fase d’implementació
de la infraestructura i dels circuits:
● Fase de captura de coneixement: la UOC ha d’aportar la informació necessària
sobre les necessitats del servei i el funcionament de l’organització; l’empresa
ha d’aportar la informació necessària sobre el circuit i el funcionament de la
plataforma, i ha de fer sessions de formació sobre el seu ús als usuaris del
Servei Lingüístic.
● Fase d’implementació de la infraestructura i dels circuits: l’empresa ha de
deixar a punt la plataforma perquè funcioni d’acord amb les necessitats i la
informació recollida en la fase anterior; ha de preparar, juntament amb la UOC,
el canvi de circuit i procediment, i ha de mantenir el servei de comandes, per
mitjà d’un circuit provisional.
El licitador haurà d’incloure en la seva oferta tècnica la definició del pla de transició:
● Definició del marc temporal i recursos necessaris per dur a terme el pla de
transició.
● Planificació detallada de la fase d’implementació de la infraestructura i dels
circuits: el calendari, l’organització, la metodologia, les accions que caldrà
emprendre i els plans de contingència per tal que l’etapa de transició no afecti
els usuaris.
● Detall de les activitats necessàries per part del proveïdor actual per tal de
garantir el traspàs correcte de responsabilitats.
S’ha de preveure un període de devolució del servei per completar la correcta
transferència de coneixements i la transferència tecnològica. La devolució es farà en el
termini d’un mes.
El licitador haurà d’incloure en la seva oferta tècnica la definició del pla de devolució:
● Definició del marc temporal i recursos necessaris per dur a terme el pla de
devolució.
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● Planificació detallada de la fase d’execució de la devolució: el calendari,
l’organització, la metodologia, les accions que caldrà emprendre i els plans de
contingència per tal que l’etapa de transició no afecti els usuaris.
● Detall de les activitats necessàries per part del proveïdor entrant per tal de
garantir el traspàs correcte de responsabilitats.

4. ABAST DEL SERVEI I REQUISITS DEL LOT 2 (PRODUCCIÓ
CIENTÍFICA)
4.1. ABAST DEL SERVEI
4.1.1. TIPOLOGIA DELS SERVEIS QUE CAL PRESTAR
La revisió i traducció de la producció científica.
● Revisió de textos escrits majoritàriament en anglès i en els altres idiomes
esmentats a l’apartat d’idiomes.
● Traducció, majoritàriament, de l’espanyol i del català a l’anglès.
● Traducció de l’espanyol al francès i altres idiomes i, inversament, a l’espanyol
de qualsevol dels idiomes esmentats a l’apartat d’idiomes.
● Traducció del català al francès i altres idiomes i, inversament, al català de
qualsevol dels idiomes esmentats a l’apartat d’idiomes.
● Coordinació: vetllar per l’aplicació dels criteris lingüístics i els procediments i
circuits establerts de comandes, pel lliurament de textos i la gestió de factures,
pel compliment del calendari i per la comunicació amb els agents participants
actius; supervisar tot el procés i garantir-ne la qualitat.
Totes les tasques s’han de poder portar a terme en els formats de fitxers habituals:
tractament de textos, LaTeX, etc.
El catàleg de productes i les dades generals d’activitat i producció es descriuen a
l’annex 1 d’aquest Plec de prescripcions tècniques.

4.1.2. IDIOMES
● Idiomes de treball habitual: anglès
● Idiomes de treball esporàdic: espanyol, català o francès
● Idiomes de treball molt esporàdic: altres idiomes

13

Les tasques relatives a aquests idiomes es remuneren d’acord amb les tarifes que ofereix
l’adjudicatari sobre la base de la taula de l’apartat C del quadre de referències del Plec
de clàusules particulars.

4.1.3. METODOLOGIA DE TREBALL
L’empresa adjudicatària ha d’establir el circuit i ha de poder donar la informació de
comandes i factures. Aquesta informació ha d’incloure:
●
●
●
●
●
●
●
●

Persona que hagi fet la comanda
Unitat que sol·licita el servei (àrea / grup operatiu / estudis)
Tipus de servei: revisió de textos en anglès, traducció català > anglès, etc.
Nivell de servei: bàsic o superior
Termini de lliurament
Recompte de paraules
Pressupost pel servei
Observacions: qualsevol informació rellevant per a la bona execució de la tasca
(per exemple, nom de la revista, les normes de publicació, etc.).

Les unitats de la UOC que gestionen els encàrrecs han de fer la comanda al Servei
Lingüístic i el Servei Lingüístic la farà arribar a l’empresa adjudicatària. L’empresa
adjudicatària no pot començar a treballar en l’encàrrec sense l’acceptació prèvia del
pressupost per part del Servei Lingüístic i/o les persones autoritzades.
La validació de les feines i del resultat final va a càrrec de l’usuari final. En cas de dubte,
el Servei Lingüístic assessorarà l’empresa adjudicatària i els usuaris de la UOC.
L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició del Servei Lingüístic la informació
necessària per poder fer el seguiment de totes les comandes, dels tipus de servei i del
pressupost de tota la UOC.
L’empresa adjudicatària ha de proporcionar les dades que sol·liciti la UOC en tot moment,
com ara:
● Volum de comandes global i per àrees i estudis de la UOC
● Volum de facturació per tipus dels serveis sol·licitats global i per àrees i estudis de
la UOC
● Facturació global i per àrees i estudis de la UOC
● Llista de comandes (per llengües, tasques, etc.)
● Qualsevol altra informació que calgui per fer anàlisis concretes
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L’empresa adjudicatària té entre les seves obligacions contribuir al control de la despesa
i de les comandes de cada unitat de la UOC d’acord amb les indicacions que s’aportin
des de la UOC.

4.1.4. NIVELLS DE SERVEI
La revisió i la traducció de la producció científica (sobretot els articles destinats a
revistes científiques) sovint requereixen un perfil de professional determinat; per tant,
l’empresa ha d’oferir diferents nivells de servei:
● Bàsic
● Superior
Pel que fa a la revisió, el nivell bàsic equival a una revisió lingüística, i el nivell superior
a una edició exhaustiva. La revisió lingüística serà feta per un lingüista, que no
necessàriament serà expert en el camp, i se centrarà en qüestions estrictament
lingüístiques, és a dir, qüestions gramaticals i ortogràfiques. La tarifa es basarà en la
tarifa bàsica de revisió (per paraula). L’edició exhaustiva serà feta per un lingüista
especialista en el camp i inclourà una revisió de qüestions gramaticals i ortogràfiques,
però també una revisió de qüestions d’estil, estructura i fluïdesa. La tarifa es basarà en
les hores de l’especialista.
Pel que fa a la traducció de la producció científica, el nivell bàsic de servei ha de ser
obra d’un traductor amb coneixements en el camp corresponent i la tarifa es basarà en
la tarifa bàsica de traducció (per paraula). En casos excepcionals, hi haurà un nivell
superior de servei que ha de ser obra d’un traductor especialitzat en el camp
corresponent i la tarifa es basarà en les hores de l’especialista.
En el cas del servei de nivell superior (tant de revisió com de traducció), l’empresa
adjudicatària haurà de presentar almenys dues ofertes de dos possibles candidats prou
capacitats per encarregar-se de la tasca encomanada. Aquestes ofertes han d’incloure
el perfil professional dels candidats i pressupost. La UOC seleccionarà, d’aquestes
ofertes, la que consideri més adequada per a cada encàrrec.

4.1.5. TERMINIS MÀXIMS DE LLIURAMENT
Lliurament normal
Els terminis s’expressen en nombre de paraules de l’original, per persona i hora (sempre
dins l’horari establert a l’apartat 7). Aquests terminis inclouen la gestió de les comandes.
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Revisió

Traducció

24 hores

Fins a 2.000 paraules

Fins a 1.000 paraules

Segon dia i següents
d’un mateix encàrrec

Fins a 4.000 paraules

Fins a 2.000 paraules

Lliurament urgent
Es consideren urgents els lliuraments en què els terminis són inferiors als referits en
l’apartat anterior. En el cas de lliurament urgent, l’increment dels preus no ha de ser
superior al 20 % sobre el preu de lliurament normal.

4.1.6. PREUS
Les tarifes s’estableixen segons els conceptes següents:
● La paraula és la unitat de mesura bàsica.
● Les tasques no previstes per paraules es comptabilitzaran per hores.
● Aquests preus inclouen el cost de gestió i coordinació amb la UOC.
Les tarifes per paraula i per hora que pertoquen en cada comanda són les que resulten
de l’oferta de l’adjudicatari, que ha de respectar els valors màxims que s’estableixen a
l’apartat C del quadre de referències del Plec de clàusules particulars.

4.2. REQUISITS DE SERVEI I PERFIL PROFESSIONAL
4.2.1. REQUISITS
Amb independència de les condicions de solvència tècnica i econòmica que ha de
complir cada licitador, que són les que es defineixen al Plec de clàusules particulars,
l’empresa adjudicatària ha de garantir el compliment dels requisits següents.
L’empresa adjudicatària:
a) Ha de garantir que qui faci les tasques tingui coneixements consolidats de les
llengües, formació filològica i lingüística, i experiència professional:
● per a les revisions lingüístiques (nivell de servei bàsic), han de ser nadius de
cada llengua original;
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● per a l’edició exhaustiva (nivell de servei superior), han de ser nadius de cada
llengua original i amb experiència i coneixement de l’àmbit d’especialitat
concret;
● per a les traduccions, han de ser nadius de la llengua de destinació, i han de
tenir coneixements consolidats de la llengua d’origen, per exemple:
o de l’anglès al català, han de ser nadius de català i tenir coneixements
superiors d’anglès,
o del català a l’anglès, han de ser nadius d’anglès i tenir coneixements
superiors de català,
o etc.
● per a les traduccions del nivell de servei bàsic, han de tenir coneixements
extensos de l’àmbit d’especialitat concret;
● per a les traduccions del nivell de servei superior, han de ser experts en l’àmbit
d’especialitat concret.
b) En el cas del servei de nivell superior (tant de revisió com de traducció), l’empresa
adjudicatària haurà de presentar almenys dues ofertes de dos possibles candidats
prou capacitats per encarregar-se de la tasca encomanada. Aquestes ofertes han
d’incloure el perfil professional dels candidats i pressupost. La UOC seleccionarà,
d’aquestes ofertes, la que consideri més adequada per a cada encàrrec.

4.2.2. PERFIL TÈCNIC DELS PROFESSIONALS DE LA LLENGUA
L’empresa adjudicatària ha de garantir que els professionals que intervenen en les
tasques de revisió o traducció (formin part del personal de l’empresa contractada o es
tracti de personal subcontractat quan l’adjudicatari ho consideri necessari) tenen el perfil
que s’indica tot seguit. Amb aquesta finalitat, si la UOC ho requereix, l’adjudicatari ha de
posar a la seva disposició el currículum de cada professional encarregat directament de
les tasques de revisió o traducció d’un encàrrec.
Perfil:
a) Han de saber donar coherència als textos en l’aplicació dels criteris de llengua i
d’edició que es descriuen a les guies i a les normes de publicació de les
publicacions seriades a les quals pertanyen els articles objecte del servei.
b) Han de tenir formació solvent filològica, lingüística i de llenguatges d’especialitat
(terminologia) per dur a terme les revisions i traduccions de la producció científica
de la UOC amb la màxima qualitat.
c) Han de saber aportar documentació amb dubtes, preguntes i justificacions que
generi la documentació objecte de l’encàrrec.
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4.2.3. MODEL DE RELACIÓ
Pel que fa al model de relació, s’han identificat els rols següents:
● L’autor: l’usuari de la UOC que fa la comanda
● L’equip tècnic del Servei Lingüístic: els tècnics lingüístics del Servei
Lingüístic
● La persona responsable de la UOC: la direcció del Servei Lingüístic, o en
qui delegui de l’equip tècnic
● La persona responsable de l’empresa adjudicatària: el gestor del compte
● L’equip tècnic de l’empresa: els gestors de projecte
● L’equip lingüístic de l’empresa adjudicatària (tant intern com extern)
L’adjudicatari ha de tenir el personal qualificat adequat tal com es descriu en aquest
apartat («Requisits de servei i perfil professional»). També ha de designar una persona
responsable o més d’una (gestors de projectes) per canalitzar la relació amb l’equip
tècnic del Servei Lingüístic de la UOC i la UOC (els autors). Aquestes persones, com a
interlocutors habituals amb la UOC, han de procurar fer fluida la gestió de les traduccions
i les revisions de textos, i han de vetllar per la qualitat d’aquestes revisions i traduccions,
i pel bon funcionament dels circuits i la flexibilització dels terminis de lliurament, si cal.
També han de canalitzar els dubtes, la resolució de problemes i errors que es puguin
produir durant la realització d’aquests serveis, i facilitar la informació que la UOC sol·liciti.
Si en algun cas convé, hi ha d’haver una comunicació directa entre l’usuari (autor) i el
lingüista (revisor/traductor) per resoldre dubtes concrets relacionats amb el text.
L’adjudicatari es compromet a lliurar les revisions i les traduccions en els terminis
estipulats en la descripció de l’encàrrec. Igualment es compromet a mantenir diversos
canals de comunicació amb la UOC per a un seguiment correcte dels projectes (correu
electrònic, telefonia fixa, comunicació mòbil, reunions presencials i videoconferència).
Pel bon seguiment del contracte, es faran reunions periòdiques entre la persona
responsable del servei a l’empresa (gestor de compte) i la direcció del Servei Lingüístic,
i els membres dels equips tècnics que calguin de l’empresa i de la UOC. Aquestes
reunions de seguiment es faran, com a mínim, trimestralment i es podran complementar
amb reunions extraordinàries de caire exclusivament tècnic entre els gestors de projectes
de l’empresa i l’equip tècnic del Servei Lingüístic.
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5. CONTROL DE QUALITAT
L’empresa ha de garantir la qualitat i preveure mesures correctores en el cas de qualitat
insuficient dels textos resultants dels encàrrecs. També ha de tenir en compte mesures
preventives i protocols per a altres tipus d’incidències no lingüístiques (problemes amb
l’entorn de treball, canals de comunicació, etc.).
Pel que fa a la qualitat del resultat de la feina, segons el nombre d’errors greus (i lleus) i
l’extensió del text objecte del servei, la UOC es reserva el dret de demanar una revisió
completa per part de l’adjudicatari o bé el dret de demanar la repetició de la comanda per
part d’una altra persona de l’empresa. En cas d’incompliment reiterat en la qualitat del
servei, la UOC es reserva el dret de rescindir el contracte que hagi establert amb
l’adjudicatari.

6. CONFIDENCIALITAT I ÚS DE DOCUMENTACIÓ I IDENTITAT DE LA
UOC
L’empresa adjudicatària ha de mantenir la confidencialitat dels materials i continguts de
la UOC abans de publicar-se o difondre’s, i també guardar el deure de confidencialitat
que imposa el Plec de clàusules particulars.
L’empresa adjudicatària ha de demanar permís a la UOC per poder publicar en el seu
web o en els seus materials i suports d’informació i publicitat els projectes, logo i imatges
dels treballs fets per a la UOC.

7. HORARI DE SERVEI
L’horari d’atenció habitual de la UOC és de dilluns a dijous de les 8 a les 18 hores i els
divendres de les 8 a les 15 hores.
L’empresa adjudicatària ha de garantir un servei d’atenció i resolució d’incidències i
consultes tècniques per a la prestació en l’horari habitual de la UOC, amb un temps de
resposta per incidències inferior a 4 hores.
En casos excepcionals, l’empresa adjudicatària ha de poder oferir sistemes per atendre
comandes fora dels horaris laborals habituals, que incloguin caps de setmana, festius i
períodes de vacances.
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8. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicatari ha de fer servir el català en les relacions amb la UOC derivades de
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, ha de fer servir, almenys, el català
en les comunicacions de tota mena que es derivin de l’execució de les prestacions
objecte del contracte.
En tot cas, l’adjudicatari queda subjecte en l’execució del contracte a les obligacions
derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que
la desenvolupen.

Eloi Serra Saura
Director de l’àrea de Serveis Generals
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ANNEX
CATÀLEG DE PRODUCTES I DADES GENERALS D’ACTIVITAT I PRODUCCIÓ DEL
LOT 1

Serveis de poca extensió, però molta urgència
● Notícies, avisos i textos curts provinents, sobretot, de les àrees de Comunicació,
Serveis Acadèmics i Biblioteca. Generalment, aquests textos no superen les 1.000
paraules, però els terminis acostumen a ser de 24 hores o més curts.
● Volum anual aproximat (dades del 2019): uns 6.500 encàrrecs i un total d’uns
1.600.000 de paraules.
Serveis de més extensió i planificació
● Textos més llargs i projectes més complexos que requereixen una certa
coordinació, incloent-hi gestió de la terminologia i la resolució de dubtes i
incidències. Exemples d’aquest tipus d’encàrrec són les memòries anuals, els
informes per a les autoritats catalanes i espanyoles, o els projectes de llarg termini.
● Volum anual aproximat (dades del 2019): uns 2.500 encàrrecs i un total d’uns
4.500.000 de paraules.

CATÀLEG DE PRODUCTES I DADES GENERALS D’ACTIVITAT I PRODUCCIÓ DEL
LOT 2

La revisió i traducció de la producció científica se centra, sobretot, en la revisió de textos
originalment en anglès i en la traducció de l’espanyol a l’anglès, amb uns pocs casos de
traducció del català a l’anglès (dades del 2019):
● Revisió de l’anglès: 59 encàrrecs i un total d’unes 350.000 paraules
● Traducció de l’espanyol a l’anglès: 35 encàrrecs i un total d’unes 220.000
paraules
● Traducció del català a l’anglès: 8 encàrrecs i un total d’unes 46.500 paraules
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