Circular informativa de la Subdirecció General de Política Lingüística per a la
traducció i revisió dels textos de la Generalitat
El Decret 100/2011, de 26 de agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament
Orgànic i Funcional de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, establix que la
Direcció General de Patrimoni Cultural exercirà les funcions previstes en matèria de
política lingüística, traducció i correcció de textos, a més de l’assessorament
lingüístic. En el capítol II, article 17 d’este decret, s’indica que a la Subdirecció
General de Política Lingüística, a través del Servici de Traducció i Assessorament
del Valencià, li correspon la coordinació de la traducció i la gestió de textos de
l’Administració de la Generalitat.
Des de la Subdirecció General de Política Lingüística s’ha dissenyat i implementat
un Portal de traduccions que permet la traducció, correcció i revisió de documents
d’una manera ràpida i eficient. Esta aplicació oferix la possibilitat de gestionar els
documents de les unitats administratives de la Generalitat que necessiten la
traducció o revisió d’una llengua oficial a l’altra. El portal permet pujar, traduir,
revisar i descarregar documents des de qualsevol ubicació, la qual cosa té com a
conseqüència un treball dinàmic i efectiu.
Per a facilitar el treball i els resultats del conjunt s’haurien de tindre en compte les
indicacions següents:
1. Les unitats administratives que necessiten una traducció al valencià o al castellà
utilitzaran el Portal de traduccions de la Subdirecció General de Política Lingüística
de la Direcció General de Patrimoni Cultural <http://salt.gva.es>.
2. Les unitats administratives poden proposar l’alta en el Portal de traduccions de
tots els usuaris que necessiten fer ús de la traducció de documents en l’exercici de
les seues funcions.
3. Per a sol·licitar l’accés al Portal de traduccions caldrà contactar amb la
Subdirecció General de Política Lingüística, a través del telèfon 970093 o enviant
un correu electrònic a <traduccions_salt@gva.es> amb la indicació del nom i
cognoms, telèfon de contacte i departament.
4. Es pot sol·licitar la traducció d’un text del castellà al valencià, del valencià al
castellà, la revisió d’un text en una de les dos llengües o la revisió d’un text bilingüe.
a)
b)
c)
•
•
•

Traducció castellà-valencià.
Traducció valencià-castellà.
Revisió de documents:
document en valencià,
document bilingüe (en un únic fitxer),
document bilingüe (en dos fitxers).
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5. El Portal oferix la possibilitat, mitjançant l’opció de “Notes”, d’informar els gestors
del Portal que el document que s’ha pujat és urgent, o qualsevol altra indicació que
es considere necessària.
Els revisors lingüístics poden utilitzar esta mateixa opció per a fer indicacions als
usuaris respecte de qüestions detectades en el text.
6. Si el document té imatges que contenen text, és probable que el traductor
automàtic no el traduïsca i que els revisors lingüístics tinguen problemes a l’hora de
traduir els textos de les imatges. Si es pot treballar amb el text sense modificar la
imatge, el text es traduirà. En cas contrari, els revisors lingüístics ho indicaran en
l’opció “Notes” o en el mateix text perquè la unitat administrativa que ha generat el
text original puga substituir el text original per la traducció sense modificar els
formats.
Els documents en format PDF es poden pujar al Portal per a ser revisats, però no
per a ser traduïts. Els revisors indicaran les correccions amb bolígraf, després
s’escanejarà el document corregit i es penjarà en el lloc corresponent al document
perquè se’l puga descarregar la unitat administrativa.
7. Els documents que contenen gràfics amb text també poden donar problemes pel
format o per la versió del programa amb què s’han elaborat. Els revisors lingüístics
tractaran de traduir els gràfics i de deixar-los en el mateix format, però si no és
possible, indicaran en el document, al peu del gràfic o afegint un comentari, la
traducció dels textos o dels termes perquè la unitat administrativa els puga canviar.
Per a qualsevol altre format de fitxer que no siga de text és convenient que es
consulte abans amb la Subdirecció General de Política Lingüística i, en tot cas,
marcar l’opció “Només revisar” quan es puge el document.
8. Una vegada que tenim els dos documents, cal distingir entre:
– Documents que no s’han de publicar en el DOCV.
• Documents d’ús intern (esborranys, projectes d’orde, propostes de resolució,
etc.).
• Documents que s’han de fer públics, però no en el DOCV (instruccions,
notificacions, etc.).
El procés de traducció i revisió d’estos documents finalitzarà una vegada que els
tinguem en les dos llengües oficials.
– Documents que s’han de publicar en el DOCV
• Ordes, resolucions, anuncis, etc.
Per a l’enviament al DOCV és necessari que cada versió lingüística estiga en un
únic document, amb els annexos inclosos si estan en Word. Ara bé, si els annexos
són bilingües, caldrà pujar-los al Portal només en una de les dos versions
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lingüístiques perquè els revisors puguen modificar en un únic document les dos
versions lingüístiques, si és el cas.
9. Les unitats administratives que necessiten la presència d’un revisor lingüístic
durant un període de temps determinat, o la traducció i revisió de documents que,
per la seua naturalesa, no hagen d’estar en el Portal de traduccions, hauran
d’utilitzar el model que figura en l’annex d’estes instruccions.
El cap de l’Àrea de Política Lingüística

Vicent Satorres Calabuig
València, 1 de desembre de 2011
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ÚS DEL PORTAL DE REVISIÓ LINGÜÍSTICA

QUÈ ÉS EL PORTAL?

El portal és una base de dades dinàmica que servix per a gestionar els encàrrecs de traducció o
revisió lingüística d’institucions públiques.
QUI EL POT USAR?

Qualsevol membre de l’Administració valenciana que vullga traduir o revisar lingüísticament
algun document.
QUINS SERVICIS ENS OFERIX?

A través del portal es pot:
1. Traduir un document del castellà al valencià o del valencià al castellà amb la revisió
posterior d’un tècnic lingüístic.
2. Traduir el document amb el traductor automàtic, però sense que el revise el tècnic.
3. Que un tècnic revise un document o una traducció en valencià o en castellà.
COM PODEM DONAR-NOS D’ALTA EN EL PORTAL?

Per a donar-vos d’alta heu de contactar amb el tècnics de promoció linguïstica de la institució
on treballeu, ells vos facilitaran un usuari i una contrasenya.

4

Els que no teniu tècnics en la vostra institució, heu de contactar amb l’Àrea de Política
Lingüística a través del correu electrònic traduccions_salt@gva.es .
COM ACCEDIM AL PORTAL?

Per a accedir al portal, vos heu de connectar a Internet i entrar en la pàgina salt.gva.es.
Una vegada oberta la pàgina, heu d’introduir el nom d’usuari i la clau personal per a accedir a
la interfície del portal.

COM ENVIEM UN DOCUMENT A TRADUIR O CORREGIR?

En la pantalla d’inici, heu de fer clic en l’opció “Pujar arxiu” que hi ha en l’apartat “Consulta
i manteniment de documents”.

A continuació, entrem en una altra pantalla que ens indica quin tipus d’encàrrec volem fer:
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El programa dóna dos opcions: “Traducció” i “Revisar el document traduït”. La primera ens
indica quin tipus de traducció volem fer i amb la segona decidim si volem que el text el revise
un tècnic lingüístic (opció per defecte) o no. Vegem-ho cada una de les possibilitats:
a) “Traducció”.
• “Castellà > Valencià”. La marquem quan tenim un document en castellà que volem
traduir al valencià. Només s’ha de pujar el document en castellà.
• “Valencià > Castellà”. La marquem quan tenim un document en valencià que volem
traduir al castellà. Només s’ha de pujar el document en valencià.
• “Només revisar”. La marquem quan no volem que es traduïsca un document, sinó que
volem que ens revisen una traducció que hem fet o un text que hem redactat nosaltres
(en castellà o valencià):
•
Per a revisar la traducció d’un text, hem de pujar primer el document
original i després la traducció que nosaltres hem fet. Este últim text no
passarà pel traductor automàtic i serà revisat per un tècnic. Si tenim el text
original i la traducció en un mateix document, l’hem de pujar dos vegades:
la primera com a original i la segona com a traducció. El tècnic revisarà el
fitxer que hem pujat com a traducció.
•
Per a revisar un text que hem redactat nosaltres (en valencià o en castellà),
l’hem de pujar dos vegades: la primera com a original i la segona com a
traducció. El tècnic revisarà el fitxer que hem pujat com a traducció.
b) “Revisar el document traduït”. Si marquem “Sí”, la traducció del text serà revisada per un
tècnic lingüístic després de la traducció automàtica (opció per defecte). Però si per contra
marquem “No”, ens descarregarem el document que resulta de la traducció automàtica
sense cap revisió (cal, per tant, llegir-lo atentament!).
Una vegada seleccionada l’opció, fem clic en “Examinar” i busquem l’arxiu que volem pujar.
Després fem clic en “Upload” i el document pujarà al portal, que farà les tasques de traducció
i revisió que hàgen indicat
Des d’este moment, en la pantalla del portal podrem visualizar la situació en què es troba el
nostre document i, si és el cas, a quin revisor s’ha assignat.
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PODEM AFEGIR UNA NOTA AL DOCUMENT?

Si necessitem adjuntar alguna indicació al revisor, podem afegir una nota al document. Per a
fer-ho, una vegada pujat, hem de seleccionar el document i fer clic en “Notes”, entre les
opcions de “Llista de documents”, escriure el que vullguem en el quadro en blanc que ens
apareix i, a continuació, polsar sobre “Afegir nota”.

QUINS FORMATS DE DOCUMENTS PODEM PUJAR?

Els documents que es pugen majoritàriament són els arxius de text:
doc
docm
docx

dot
htm
html

hwp
odt
ott

pdb
psw
rtf

sdw
sdw
sxw

txt
uof
uot

vor
wpd
xml

amb els quals el portal funciona sense cap problema. Altres formats com els fulls de càlcul o
documents d’àudio i vídeo, no poden ser llegits pel traductor automàtic i, per tant, cal posar-se
en contacte amb l’Àrea de Política Lingüística per a establir el procediment que s’ha de
seguir:
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Telèfon: 961 970 093
Correu electrònic: traduccions_salt@gva.es
Cal tindre en compte que els documents que es pugen no han de tindre més de 20 MB.
COM S’ORGANITZEN ELS DOCUMENTS EN LES LLISTES?

Una vegada pujat el document, en la pantalla del portal podem veure en quin estat es troba i
les operacions que el propietari pot fer.

Els documents apareixen en una llista, amb la informació següent:
•
•
•

•
•

Propietari. Apareix el nom de l’usuari que ha pujat el document.
Nom del document.
Estat. En este apartat podem veure en quina fase del procés de traducció/revisió es
troba el document. Hem de tindre en compte que cada text pot ser revisat per més d’un
tècnic.
- En espera. El document encara no ha passat pel traductor automàtic.
- En revisió. El document ha sigut pujat al portal i assignat a un revisor, que
ja hi està treballant o que el té en llista d’espera.
- Revisat (1a). Ja s’ha fet la primera revisió del document i s’està a l’espera
que un altre revisor en faça una segona.
- Revisat (2a). Ja s’ha fet la segona revisió, i només falta la validació de
l’administrador.
- Acabat i revisat. L’administrador del portal ha validat el document i ja pot
ser descarregat pel propietari.
- Baixat (revisat). El document revisat ja ha sigut descarregat pel propietari.
%. Indica el percentatge de document que ja s’ha traduït automàticament. Esta
indicació és especialment útil en documents molt llargs.
Func. Indica quina funció s’està fent en el document:
- C>V. Traducció del castellà al valencià
- V>C. Traducció del valencià al castellà.
- REV. Només revisió.
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•
•
•
•
•

Data d’entrada. Data en què ha sigut pujat el document.
Revisors. Nom del revisor que ha sigut assignat al nostre document.
Selecció. Hem de marcar esta casella per a seleccionar el document sobre el qual
volem fer alguna consulta.
Conf. S’ha de marcar esta casella quan vullguem eliminar un per document (veg. COM
PODEM OPERAR AMB ELS DOCUMENTS?).
Notes. Si apareix la paraula “Nota” en esta casella, el document té alguna indicació
que podeu llegir seguint el procés corresponent (veg. COM PODEM OPERAR AMB ELS
DOCUMENTS?).

Cal tindre en compte que després de 180 dies els documents es descataloguen i ja no els
podrem trobar en el portal.
QUINS DOCUMENTS PODEM VEURE EN LA LLISTA?

En la part superior tenim l’opció de filtrar els documents que volem veure en la llista segons
els criteris següents.
•
•

•
•
•

Tots. Veiem tots els documents que hem enviat al portal, estiguen en l’estat que
estiguen.
Pendents. És l’opció que apareix per defecte. Veiem els arxius en què s’està treballant
en eixe moment o que estan pendents de revisar, és a dir, els que es troben “En
revisió”, “Revisat (1a)”, “Revisat (2a)” o “Acabat i revisat”. Estos documents
desapareixeran automàticament de la llista quan el propietari se’ls descarregue.
En revisió. En esta llista apareixen els encàrrecs que es troben encara en les fases “En
revisió”, “Revisat (1a)” o “Revisat (2a)”.
Acabats (no bxs). Si marquem esta opció, veurem els documents que ja estan revisats
però que encara no hem baixat.
En espera. Veiem els documents que encara no han passat pel traductor automàtic.

Per a veure els documents seleccionats, hem de marcar l’opció que ens interesse i després fer
clic en “Recarregar”, que es troba a la part dreta superior de la pàgina, ja que així s’actualiza
la informació de la pàgina.

COM PODEM ORDENAR ELS DOCUMENTS DE LA LLISTA?

Per a ordenar els documents en la llista, hem de marcar l’opció que més interesse de les que
tenim dalt de la llista, agrupades en l’epígraf “Ordenar”:
•
•
•

No ordenar: És l’opció activada per defecte. Els fitxers apareixen segons l’orde
d’arribada al portal.
Data entrada: Els documents s’ordenen per data d’entrada, del més antic al més
recent.
Títol document: Els arxius s’ordenen alfabèticament segons el títol del fitxer (tercera
columna).

COM PODEM OPERAR AMB ELS DOCUMENTS?
Per a poder fer alguna operació amb algun dels nostres documents, l’hem de seleccionar en la
casella “Selecció” i després elegir l’operació que volem fer. Tenim les opcions següents:
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Eliminar. Dalt de la llista, a la dreta, tenim esta opció per a eliminar el document que hàgem
pujat. Per a fer-ho, hem de marcar també la casella “Conf.”.
Notes. Si fem clic en esta opció, se’ns mostren les notes que hi ha associades al document.
Operacions disponibles. Dins d’este desplegable que hi ha a la part superior de la pàgina, ens
apareixeran les operacions disponibles. En són dos:
-

Pujar arxiu. Fent clic en esta opció pugem al portal el fitxer que volem
revisar.
Descarregar. Amb esta opció baixem al nostre ordinador el fitxer ja revisat.

COM ENS DESCARREGUEM EL DOCUMENT REVISAT?

Una vegada revisat el nostre document i marcat com a “Acabat i revisat”, l’hem de
seleccionar i, dins del deplegable “Opcions disponibles”, Cal fer clic en “Descarregar”.
I ja tenim en el nostre ordinador el document revisat!
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SOL·LICITUD D’ASSIGNACIÓ DE TÈCNICS LINGÜÍSTICS

DADES DEL DEPARTAMENT SOL·LICITANT
CONSELLERIA
DEPARTAMENT
RESPONSABLE
COGNOMS

NOM

TELÈFON

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL TREBALL A REALITZAR
TIPUS DE TREBALL

Correcció

Traducció

EXTENSIÓ APROXIMADA (pàgines)
TEMPS APROXIMAT EN DIES
JUSTIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’ASSIGNACIÓ DEL TÈCNIC

Cap del departament

Firma:
Data:

Conselleria de Turisme, Cultura i Esport. Subdirecció General de Política Lingüística
Av. Campanar, 32, 46015 València
Tel.: 961970093
Correu electrònic: traduccions_salt@gva.es
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