
 
UN MODEL PER AL CONTROL DE QUALITAT DE CORRECCIONS I TRADUCCIONS 
 

Agents 
 

Missió 

Responsable de qualitat 

Supervisió general del procés, decisió de quan s’aplica, 
assignació dels documents al revisor més adequat, 
orientació als revisors sobre els criteris d’aplicació, 
emmagatzematge i control dels resultats i les estadístiques 
derivats del procés de control de qualitat. 

Revisor 
Detecció i avaluació dels errors d’un document, execució del 
control de qualitat. 

Corrector o traductor 
Responsabilitat en els aspectes lingüístics (i, per tant, en la 
qualitat lingüística) del document (correcció o traducció) del 
qual es fa el control de qualitat.   

  
Pautes d’aplicació del procés  

Es recomana no revisar documents de menys de 2.000 paraules. 

Es recomana que el revisor no revisi més de 3.500 paraules per dia. 

Es recomana no fer controls mostrals dels documents que tinguin menys de 5.000 paraules. És a dir, 
s’ha de fer sempre un control complet dels documents d’entre 2.000 i 5.000 paraules, i a partir 
d’aquesta xifra cal decidir si es vol fer un control mostral o un control complet. 

El control mostral ha de ser aleatori i incorporar parts diferents del document. Per visibilitat, es 
recomana que inclogui sempre la primera pàgina del document (introducció), l’última (conclusions) i 
els índexs i les taules de contingut, si n’hi ha. 

No es recomana fer controls de qualitat en documents que s’hagin fet amb urgència (més de 4.500 
paraules de postedició CA ↔ ES per dia, més de 3.000 de traducció de CA o ES a altres llengües, més 
de 8.000 de correcció de CA o ES o més de 5.000 de correcció d’una llengua diferent de CA o ES). 

El barem mínim de qualitat és del 90 %. 

Per a col·laboradors nous, es considera que fer tres controls de qualitat seguits és una mesura 
raonable. 

Encara que no compleixin els criteris objectius, es poden sotmetre a un control de qualitat els 
documents que tinguin visibilitat (projecció exterior), rellevància (importants segons el contingut i 
l’autoria) o perdurabilitat (visibles durant períodes llargs). 

Es poden excloure dels controls de qualitat les correccions o traduccions que provenen d’un original 
molt deficient. 
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Errors  

Es consideren errors greus: els que detecta el verificador ortogràfic (i el col·laborador no ha vist); errors 
en fragments especialment rellevants i visibles d’un text, com ara els títols; errors amb conseqüències 
negatives per al lector (noms, adreces o números de telèfon incorrectes, per exemple); referències 
incorrectes a altres documents o a parts del documents que puguin provocar confusió al lector; 
utilització d’un registre repetidament inadequat i errors, tant lingüístics com de gestió, comesos 
prèviament i que ja s’han notificat. 
Si no es pot acabar de distingir si un error és greu o lleu, es considera greu. 
Si a l’hora d’assignar un error es dubta entre dues o més categories, s’assigna sempre a la categoria de 
nivell superior. 
Els errors repetits es comptabilitzen només la primera vegada com a errors, i en les aparicions 
successives es marquen com a no computables. Si un mateix error lleu apareix tres vegades o més, 
passa a considerar-se greu. 

 
1 Lèxic i terminologia incorrectes i errors de coherència 
1.1 Paraules, expressions, abreviatures, acrònims, noms propis, marques comercials, noms de 

lloc, o similars, que incompleixin criteris lèxics i terminològics establerts (glossaris, 
diccionaris), ja sigui per una redacció, correcció o traducció errònia, ja sigui per un ús d’un 
terme correcte però diferent del que s’inclou al glossari. 

1.2 Incoherències terminològiques dins d’un mateix text. Correcció o traducció diferents de dos 
fragments idèntics del text original. Redacció, correcció o traducció incoherents 
d’abreviatures. Incoherència entre les capçaleres o els peus de pàgina i el contingut real de la 
pàgina. 

1.3 Ús de falsos amics en la traducció d’un text. 
1.4 Terminologia utilitzada inadequadament en un context determinat o que és diferent del que 

estableix el glossari o diccionari. 
1.5 Redacció, correcció o traducció incorrectes d’elements corporatius (referències legals, 

copyrights, noms i marques registrats). Redacció, correcció, traducció o referències 
incorrectes en relació amb monedes i formats de data i hora. 

1.6 Referències incorrectes dins d’un índex o una taula de continguts (referències a una pàgina 
diferent de la pàgina real, o noms de capítols o de seccions diferents de com apareixen 
posteriorment al text). Referències incorrectes a un element extern al text (un programa 
informàtic, una referència a un títol de publicació, etc.). 

1.7 Traduccions excessivament literals o calcs. 
1.8 Ús de paraules inexistents. 
1.9 Ús d’un registre inadequat. Estil de redacció incoherent en parts diferents del text. 

Referències culturals inadequades per al text de destinació. 
1.10 Errors de traducció automàtica no detectats durant la revisió. 
  
2 Sintaxi 
2.1 Estructura sintàctica incorrecta del text redactat, corregit o traduït (ordre dels elements, 

règim verbal, pleonasmes, etc.). 
2.2 Estructura sintàctica del text corregit o traduït diferent de la del text original, amb el resultat 

d’un canvi de significat. 
2.3 Frase traduïda o redactada de manera ambigua, poc clara o incomprensible. 



 

  
3 Omissions o addicions 
3.1 Omissió de paraules o blocs de text en el text redactat, corregit o traduït. 
3.2 Omissió de gràfics en el text redactat, corregit o traduït. 
3.3 Etiqueta o codi de text (HTML, estil de l’MS Word) esborrat o danyat. 
3.4 Addició de paraules o fragments no presents en el text original.  
3.5 Presència de text repetit. 
  
4 Estructura morfològica o de concordança 
4.1 Estructura morfològica incorrecta (gènere, nombre, cas, temps verbal, prefix, sufix, infix, 

etc.). 
4.2 Error de concordança entre dos elements del text redactat, corregit o traduït. 
  
5 Ortografia i tipografia 
5.1 Errors d’ortografia (paraules, accents, separació de paraules a final de línia, etc.). 
5.2 Espais en blanc innecessaris. 
5.3 Separadors numèrics incorrectes (decimals, punts en nombres que no expressen quantitats, 

coma en lloc de punt per separar els milers, etc.). 
5.4 Errors de tipografia (tipus de cometes i apòstrofs, guions llargs, cursiva, rodona, versaleta, 

majúscules demarcatives, etc.). 
5.5 Majúscules distintives. 
  
6 Puntuació 
6.1 Error de puntuació o d’estructura de la frase en el text redactat, corregit o traduït. 
  
7 Error miscel·lani 
7.1 Seguiment inadequat d’algun aspecte assenyalat a la guia d’estil. 
7.2 Error de format (picat, format general, imatges, jerarquia de títols, referències 

bibliogràfiques, etc.). 
7.3 Diferències de format innecessàries entre el text original i el text corregit o traduït (espaiat, 

distància entre línies, plantilles o fulls d’estil, marges, taules, llistes, salts de pàgina, 
capçaleres, peus de pàgina, format de fitxer, tipus de lletra, etc.). 

7.4 Índex o taula de continguts redactats o creats de manera incorrecta. 
7.5 Numeració incorrecta de pàgines. 
7.6 Ordenació alfabètica incorrecta. 
7.7 Diferències de gràfics entre el text original i el text corregit o traduït (format de fitxer, mida, 

addicions, omissions, posició dins del text, etc.). 
7.8 Text que sobresurt dels marges de la pàgina. 
7.9 Qualsevol altre tipus d’error no atribuïble a cap de les categories anteriors. 
 



 
Per fer el control de qualitat amb comparació de documents 

1 Obriu els dos documents que es volen comparar (la correcció i la supervisió, per exemple) amb 
Word. Si no es preveu fer servir el programa Beyond Compare per comparar documents, cal marcar de 
manera ben visible els errors en qualsevol altre format (Word, Adobe Acrobat, paper, etc.), i assenyalar al 
marge la categoria i la gravetat de l’error per poder-ne fer el recompte. 

2 Activeu la macro de qualitat que teniu instal·lada (per a cada document), que farà els canvis 
necessaris per a la comparació. Ja podeu tancar el Microsoft Word. 

3 Seleccioneu els fitxers en format TXT que ha desat la macro.  

4 Quan els tingueu seleccionats, desplegueu el menú contextual fent clic amb el botó dret del ratolí. 
Feu clic sobre l’opció Compare del Beyond Compare per comparar-los.  

5 Un cop tingueu el Beyond Compare obert, assegureu-vos que la primera columna es correspon amb 
el text inicial i que la segona columna es correspon amb el text final. Si no és així, feu clic a Session > 
Swap sides per intercanviar l’ordre de les columnes.  

6 Assegureu-vos que únicament es mostren les diferències entre els documents (aneu a View i activeu 
Show differences).  

7 Genereu l’informe de la comparació: aneu a Session > Text compare report. Assegureu-vos que 
teniu activat l’HTML com a format de sortida abans de prémer l’opció Save as per desar-lo. Deseu el 
fitxer a la mateixa carpeta on teniu la resta de documents i tanqueu el Beyond Compare. 

8 Obriu amb el Microsoft Excel l’informe de comparació que acabem de generar.  

9 Seleccioneu i copieu únicament les tres columnes (A, B i C) que contenen les diferències i obvieu la 
part inicial del document, merament informativa.  

10 Obriu la plantilla de qualitat per emmagatzemar i categoritzar els errors (control-
document.xls). Poseu-li un nom nou. 

11 Col·loqueu-vos a la cel·la B5 de la pestanya Errors d’aquest document per enganxar-hi les tres 
columnes que heu copiat. Ja podeu tancar l’Excel de l’informe. 

12 Per fer visible el context, seleccioneu tot el full de càlcul, poseu el cursor sobre una de les línies que 
divideix les files, entre dos números consecutius, i feu-hi doble clic. 

13 Cal tenir en compte: els canvis es destaquen amb lletra vermella; els formats  apareixen com a 
etiquetes d’HTML; si en una cel·la apareixen dos errors o més, heu de copiar la fila a continuació, i, 
si us apareixen cel·les buides, ignoreu-les. 

14 A continuació, només cal que aneu resseguint cada error i en determineu el tipus i la gravetat. 
Podeu triar les opcions d’un desplegable associat a cadascuna d’aquestes cel·les. L’especificació 
detallada de l’error i les observacions no són obligatòries a l’efecte del recompte, i només cal 
emplenar-les si ho considereu necessari. 

15 Quan hàgiu acabat l’anàlisi, veureu que les dades del full de puntuació s’han actualitzat. 

16 Abans de tancar el procés de control de qualitat, penseu que l’Excel recull altres dades que cal 
emplenar, com ara les dades del projecte de revisió o la valoració subjectiva que es fa de la feina 
analitzada. L’Excel també recull una ajuda i un resum del tipus d’errors. 

 
 
 


