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0. PRESENTACIÓ DEL TERMCAT 

 
 
 
El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana. Va ser creat el 1985 
per mitjà d’un acord entre la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, 
amb l’encàrrec de coordinar el desenvolupament de la terminologia en llengua catalana. 
Avui el TERMCAT és un consorci integrat per les dues institucions fundadores i el 
Consorci per a la Normalització Lingüística.  
 
Conformen la plantilla del TERMCAT 25 persones. A banda, hi ha col·laboradors 
eventuals que treballen bé a la seu de l’organització, bé mitjançant teletreball. El 
nombre de col·laboradors eventuals anual oscil·la entre 10 i 25 persones, en funció 
dels projectes en curs. 
 
El TERMCAT és una empresa pública que implementa polítiques públiques en l’àmbit de 
la llengua catalana. En aquest sentit, garanteix a la societat la disponibilitat de recur-
sos terminològics per a tots els àmbits d’especialitat, fixa les denominacions de la nova 
terminologia en col·laboració amb l’acadèmia de la llengua catalana i ofereix serveis 
d’assessorament a persones i entitats públiques i privades. També s’ocupa de la 
traducció al català de les normes tècniques ISO/UNE, per mitjà d’un conveni amb 
l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), i ofereix un servei de 
valoració terminològica associat als seus serveis de consultoria. 
 
 
 

0.1 Missió de l’organització 
 
 
El TERMCAT, com a institució pública, i en el marc de la seva responsabilitat social, 
assumeix el repte de la millora contínua atenent especialment a la satisfacció de les 
necessitats dels usuaris. En aquest sentit, s’ha dotat d’un pla estratègic 2012-2015 
que continua i desenvolupa els dos plans estratègics anteriors (2004-2007 i 2008-
2011), amb uns objectius que apunten a la millora de la qualitat i a l’excel·lència de 
l’organització. 
 
La missió del TERMCAT, tal com es defineix al seu pla estratègic 2012-2015, és 
garantir la disponibilitat de la terminologia catalana en tots els sectors de coneixement i 
d’activitat, mitjançant la creació i la transferència d’eines i recursos de qualitat, amb 
vocació de servei i mantenint un diàleg permanent amb els grups implicats, en un 
context determinat per la globalització i la crisi econòmica, dins del procés general de 
normalització de la llengua catalana. 
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La manera de fer del TERMCAT se singularitza per un conjunt de valors compartits i 
comunament acceptats, que configuren un model orientador i inspirador de la 
conducta de les persones que integren l’organització: 

 
• Compromís amb la llengua catalana 
• Vocació de servei 
• Qualitat en el treball 
• Treball en xarxa 
• Comunicació interna i externa 
• Obertura internacional 
• Les persones com a centre de l’activitat 
• Voluntat d’anticipació i d’innovació 
• Compromís personal i responsabilitat individual 
• Compromís social de l’organització 
• Valors democràtics, respecte, civisme 

 
 

0.2 Visió de l’organització 
 
 
La visió del TERMCAT, en el marc del seu pla estratègic 2012-2015, apunta a un 
escenari ambiciós i alhora assolible mitjançant l’aplicació de la planificació estratègica i 
dels sistemes de millora contínua. Des d’una perspectiva global, i atenent als aspectes 
més estratègics de l’organització, s’aspira a un escenari 2015 en què: 
 

• S’haurà aprofundit la implantació de la direcció estratègica amb la introducció 
de sistemes d’avaluació en tots els processos que faran possible la millora 
contínua i el progrés de l’organització. 

• S’haurà desenvolupat i perfeccionat el sistema de gestió del component humà 
de manera que s’haurà creat, entre d’altres, una cultura de la delegació i de 
l’assumpció de responsabilitats. 

• S’haurà desenvolupat la gestió del coneixement sobre la base de la gestió per 
processos, alineats estratègicament i gestionats globalment, des del principi 
fins al final, dins i fora de l’organització. 

• S’haurà assolit la creació de productes, serveis, processos i tecnologies 
innovadors sobre la base de l’anàlisi, la recerca i la captació de les necessitats 
i les expectatives del grups d’interès. 

• S’hauran transferit coneixements i terminologies utilitzant les tecnologies i la 
presència del TERMCAT a la xarxa. 

• S’hauran creat aliances que generaran valor mutu amb persones i organismes 
vinculats a la terminologia, en l’àmbit local i global. 

 
. 
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1. CAMP D’APLICACIÓ DEL MANUAL 
 
 
 
Des de l’any 2009, el TERMCAT té implantat un sistema de gestió de la qualitat basat 
en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 que permet assegurar la satisfacció dels seus 
usuaris i millorar contínuament els serveis que ofereix. Aquest sistema de gestió es 
descriu en aquest manual i s’aplica als processos representats en el Mapa de 
processos. 
 
Específicament, l’abast de la certificació conforme a la norma de referència són els 
processos clau definits al Mapa: normalització terminològica en català, elaboració de 
productes terminològics, assessorament terminològic, valoració terminològica de 
productes i traducció de normes al català. 
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2. NORMATIVA DE CONSULTA  
 
 
 
Tota la normativa aplicable als serveis que el TERMCAT ofereix és disponible a l’Àrea 
d’Administració, que és qui vetlla pel manteniment d’aquestes fonts d’informació. La 
normativa d’interès general es pot consultar des de la intranet (apartat E1. Gestió 
econòmica i logística). 
 
La llista de normativa que tot seguit es relaciona s’inclou com a referència, i és la 
vigent en el moment de l’aprovació d’aquest manual. 
 
 
LLEIS GENERALS 
 
 
• REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1996, de 12 d’abril, de la Llei de Propietat 

Intel·lectual. 
• LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 
• REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. 

• LEY 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
• REAL DECRETO 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de 
datos de trabajadores en la Seguridad Social. 

• LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2010 i Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
• LEY 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
• REAL DECRETO 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

• LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos 
del tabaco. 

• REAL DECRETO 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de 
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de 
febrero. 

• LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
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• REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 

• LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
• REIAL DECRET 197/2009, de 23 de febrer, pel qual es desplega l’Estatut del treball 

autònom en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament 
dependent i el seu registre i es crea el Registre estatal d’associacions professionals 
de treballadors autònoms. 

• LEY 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo. 

• REAL DECRETO-LEY 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

 
 
LLEIS I NORMATIVES D’APLICACIÓ ESPECÍFICA 
 
 
• DECRET 277/1994, de 14 d’octubre, pel qual s’estableixen els òrgans de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb competències per expedir 
còpies autèntiques de documents i certificacions sobre aquests. 

• REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1995, de 24 de març, del Text refós de la Llei de 
l'estatut dels treballadors. 

•  DECRET 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema general de gestió de 
la documentació administrativa i l'organització dels arxius de la Generalitat de 
Catalunya. 

• ORDRE de 28 d'agost de 1996, pel qual s'aprova el Pla General de comptabilitat 
pública de la Generalitat de Catalunya. 

• LLEI 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística. 
• LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. 
• RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del XII Convenio 
colectivo estatal para los centros de educación universitaria e investigación. 

• Règim de funcionament intern (gener de 2011). 
• LLEI 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
• Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la DG Pressupostos i la DG 

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2009 sobre alguns 
aspectes pressupostaris i comptables de determinades entitats del Sector Públic de 
la Generalitat de Catalunya. 

• DECRET LLEI 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la 
despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. 

• ACORD d’1 de  juny d’aplicació de pactes, acords i convenis col·lectius al SP. 
• ACORD d’1 de juny de mesures complementàries en matèria de despesa de 

funcionament. 
• ACORD d’1 de juny de mesures complementàries en matèria de despesa de 

personal. 
• LLEI 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana. 
• Instrucció 3/2010 sobre planificació, producció i distribució de les publicacions del 

Departament de la Vicepresidència. 
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• Instrucció sobre criteris en relació amb els ingressos i despeses de les entitats del 
sector públic de la Generalitat durant el període previst de pròrroga pressupostària. 

• ACTA de presa de possessió del Molt Honorable Senyor Artur Mas i Gavarró de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

• DECRET 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 

• INSTRUCCIÓ 1/2011 per l’aplicació de les mesures específiques en matèria de 
personal previstes en el Decret 109/2011. 

• ACORD DE GOVERN pel qual es modifiquen les limitacions de disposició de crèdits 
aprovades pel Decret 109/2011. 

• DECRET 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura. 
• LLEI 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

2011. 
• Instrucció de 29 de juliol de 2011 relativa a la tramitació dels expedients 

d’endeutament i d’operacions de cobertura per part de les empreses públiques i 
altres entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret amb participació de la 
Generalitat per al 2011. 

• LLEI 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2012. 

• ACORD del Govern sobre contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i 
contractacions de personal temporal en l’exercici pressupostari 2012. 

• ACORD del Govern pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les 
despeses de personal per a l’exercici 2012. 

• LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics. 

• ACORD GOV/44/2012, de 29 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals 
de reducció de les despeses de personal per a l’exercici 2012 i s’adequa l’Acord de 
Govern de 28 de febrer de 2012. 

• REAL DECRETO-LEY 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
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3. TERMINOLOGIA 
 
 
 
En l’annex 1 d’aquest manual es recull la terminologia que apareix en la norma UNE-EN 
ISO 9001:2008 Sistemes de gestió de la qualitat. Principis bàsics i vocabulari i que és 
d’aplicació al TERMCAT. També s’hi consigna la terminologia específica més singular 
que el Centre empra en aquest marc de treball. 
 
 
 

4. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT 
 
 

4.1 Requisits generals 
 
Sobre la base de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, el TERMCAT ha establert, ha 
documentat, ha implantat i manté el sistema de gestió de la qualitat que es defineix en 
aquest manual. Amb aquesta finalitat, el Centre ha fet les actuacions següents: 
 
• Ha identificat dins els seus eixos estratègics els processos que resulten rellevants 

per al sistema de gestió de la qualitat; en concret, aquells que afecten directament 
la qualitat: d’una banda, la prestació de serveis als usuaris, i de l’altra, les activitats 
clau del Centre (vegeu el mapa de processos, 1a part, al final d’aquest epígraf). 

• Ha determinat la seqüència i la interacció d’aquests processos (vegeu el mapa de 
processos, 2a part, al final d’aquest epígraf). 

• Ha determinat els criteris i els mètodes per assegurar la realització i el control eficaç 
dels processos (vegeu el capítol 7). 

• Assegura la disponibilitat de recursos i la informació necessària per donar suport a la 
realització i el seguiment dels processos (vegeu el capítol 6 i el capítol 8). 

• Fa el seguiment, la mesura i l’anàlisi d’aquests processos (vegeu el capítol 8). 

• Duu a terme les accions necessàries per a assolir els resultats planificats i la millora 
contínua d’aquests processos (vegeu el capítol 8). 

 
El mapa de processos és el document que identifica els processos que desenvolupa el 
TERMCAT en l’exercici de la seva activitat. Aquests processos es classifiquen de la 
manera següent: 
 
• Processos clau: són aquells processos que permeten generar el producte o el servei 

que el Centre lliura als seus usuaris. En concret, són els processos que defineixen 
les activitats que es duen a terme en relació amb la normalització terminològica en 
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català, l’elaboració de productes terminològics, l’assessorament terminològic 
(documental, puntual i de projectes), la valoració terminològica de productes i la 
traducció de normes al català.  

• Processos estratègics: són aquells processos destinats a definir i controlar les fites 
de l’organització, les seves polítiques i les seves estratègies. És per això que es 
tracta de processos que defineixen activitats de planificació i de gestió, generalment 
vinculades a la Direcció del Centre. 

• Processos de suport: són aquells processos necessaris per al desenvolupament dels 
processos clau; per aquest motiu, no solen aportar benefici directe sinó despeses 
per al bon funcionament del servei. 
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Direcció estratègica i qualitat 
Aquest eix concentra tota l’activitat enfocada a donar rumb a l’organització i a planificar-ne les principals accions i 
estratègies, sobre la base d’un determinat knowhow, d’uns instruments de gestió i d’un conjunt de valors compartits. 
 
Direcció estratègica 
1.Planificació estratègica 
Gestió de la qualitat 
2.Auditoria interna 
3.Gestió d’incidències 
Gestió econòmica i logística 
4.Gestió del pressupost 
5.Contractació administrativa 
6.Gestió de les compres 
7.Gestió logística 
Gestió del component humà 

8.Disseny dels llocs de treball 
9.Reclutament i selecció del personal 
10.Contractació i acollida del personal 
11.Formació del personal 
12.Cobertura de vacants 
13.Concurs de mèrits 
14.Condicions laborals 
15.Prevenció de riscos laborals 
Aliances estratègiques 
16.Gestió d’acords i de convenis 

 
Treball terminològic 
En aquest eix es constel·la tot el que constitueix el core business de l’activitat, el negoci propi del TERMCAT, allò que el 
diferencia d’altres organitzacions. Inclou els processos que es consideren clau i que estan certificats d’acord amb la 
norma UNE-EN ISO 9001: 2008 des del 2009 (veg. processos marcats amb *). 
 
Normalització de la terminologia catalana 
17.Normalització de la terminologia catalana* 
18.Ús i implantació de termes normalitzats 
Elaboració de productes terminològics 
19.Elaboració de productes terminològics* 
Serveis d’assessorament terminològic 
20.Assessorament terminològic puntual* 

21.Assessorament terminològic de projectes* 
22.Assessorament documental* 
Traducció de normes al català 
23.Traducció de normes al català* 
Valoració terminològica de productes 
24.Valoració terminològica de productes*

 
Gestió de coneixement, recerca i innovació 
Des d’aquest eix es garanteix que l’organització sap gestionar el seu coneixement per a transferir-lo, i que té capacitat 
d’innovar i d’aprendre. 
 
Gestió del coneixement 
25.Gestió del coneixement 
Gestió terminològica 
26.Gestió terminològica 
Gestió documental 
27.Gestió documental 
Recerca 
28.Metodologia i criteris 

29.Articles i comunicacions 
Edició i publicacions 
30.Edició i publicacions 
31.Gestió dels recursos bibliogràfics 
Innovació 
32.Innovació 

 
Comunicació i xarxes 
Des d’aquest eix es vetlla pels usuaris, pels especialistes i, en general, pels membres de la comunitat TERMCAT; per les 
aliances amb xarxes i persones, a nivell local i global, i per les estratègies i els mitjans que permeten d’arribar-hi. 
 
Difusió  
33.Difusió terminològica 
34.Comunicació externa 
35.Comunicació interna 
Relacions de cooperació 
36.Relacions institucionals i projecció 
37.Secretariat de l’AET) 

38.Xarxes d’especialistes 
39.Formació en terminologia 
Tecnologia i aplicacions 
40.Sistemes informàtics 
41.Aplicacions 
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2
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GESTIÓ D’INCIDÈNCIES

31
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17
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31

5

31

31
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26

PROCESSOS ESTRATÈGICS:

PROCESSOS DE SUPORT:

GESTIÓ DEL PRESSUPOST4

RELACIONS INSTITUCIONALS I PROJECCIÓ36

38 XARXES D’ESPECIALISTES

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT25

32

33

INNOVACIÓ

DIFUSIÓ TERMINOLÒGICA

COMUNICACIÓ EXTERNA34

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA5

7

8

GESTIÓ LOGÍSTICA

DISSENY DELS LLOCS DE TREBALL

RECLUTAMENT I SELECCIÓ DEL PERSONAL9

EDICIÓ I PUBLICACIONS30

31 GESTIÓ DELS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS

CONDICIONS LABORALS14

15

16

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

GESTIÓ D’ACORDS I DE CONVENIS

ÚS I IMPLANTACIÓ DE TERMES NORMALITZATS18

CONTRACTACIÓ I ACOLLIDA DEL PERSONAL10

11

12

FORMACIÓ DEL PERSONAL

COBERTURA DE VACANTS

CONCURS DE MÈRITS13

GESTIÓ TERMINOLÒGICA26

27

28

GESTIÓ DOCUMENTAL

METODOLOGIA I CRITERIS

ARTICLES I COMUNICACIONS29

COMUNICACIÓ INTERNA35

37

39

SECRETARIAT DE L’AET

FORMACIÓ EN TERMINOLOGIA

SISTEMES INFORMÀTICS40
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GESTIÓ DE LES COMPTES6
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4.2 Requisits de la documentació 
 
 

4.2.1 Generalitats 
 
 
El sistema de gestió de la qualitat del TERMCAT comprèn els documents següents: 
 
• una política de la qualitat, 

• el pla estratègic 2012-2015,  

• el pla anual, 

• un manual de la qualitat, 

• el mapa de processos, 

• els procediments documentats requerits per la norma ISO 9001:2008 i altres 
protocols1 i procediments que s’han considerat necessaris per a la descripció 
completa dels processos del sistema de gestió de la qualitat: 

o protocol de gestió documental [G216_ProtocolGestioDocumental] 
o protocol de serveis informàtics [G230_ProtocolServeisInformatics] 
o protocol de comunicació externa [G300_ProtocolComunicacioExterna] 
o protocol de cooperació [G326_ProtocolCooperacio] 
o protocol de reclutament i selecció del personal 

[G401_ProtocolSeleccioPersonal] 
o protocol de concurs de mèrits [G406_ProtocolConcursMerits] 
o protocol de contractació administrativa 

[G633_ProtocolContractacioAdministrativa] 
o protocol de contractació i acollida de personal 

[G409_ProtocolContractacioAcollida] 
o protocol de cobertura de vacants [G439_ProtocolCoberturaVacants] 
o protocol de formació del personal [G458_ProtocolFormacioPersonal] 
o protocol de gestió del pressupost [G600_ProtocolGestioPressupost] 
o protocol de gestió de les compres [G633_ProtocolGestioCompres] 
o protocol de gestió logística [G761_ProtocolGestioLogistica] 
o protocol de normalització terminològica en català 

[K413_ProtocolNormalitzacioTerminologicaCatala] 

                                                             

 

 

 

 
1 S’entén per protocol el document associat a un procés clau, estratègic o de suport del TERMCAT, o bé 
requerit per la norma ISO 9001:2008, que inclou el fluxograma del procés o el procediment que el descriu, 
indicadors anuals que l’avaluen, referències a l’apartat de la norma que li és d’aplicació i als documents 
associats, la llista de revisions i la data d’aprovació. 
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o protocol d’elaboració de productes terminològics 
[K421_ProtocolElaboracioProductesTerminologics] 

o protocol d’assessorament terminològic de projectes 
[K430_ProtocolAssessoramentTerminologicProjectes] 

o protocol d’assessorament terminològic puntual 
[K431_ProtocolAssessoramentTerminologicPuntual] 

o protocol d’assessorament documental 
[K432_ProtocolAssessoramentDocumental] 

o protocol de gestió terminològica [K435_ProtocolGestioTerminologica] 
o protocol d’auditoria interna [K449_ProtocolAuditoriaInterna] 
o protocol de traducció de normes al català 

[K468_ProtocolTraduccioNormes] 
o protocol de difusió terminològica [K482_ProtocolDifusioTerminologica] 
o protocol de gestió d’incidències [K498_ProtocolGestioIncidencia] 
o protocol de valoració terminològica de productes 

[K495_ProtocolValoracioTerminologicaProductes] 
o protocol de validació de programari 

[G230E11_ProtocolValidacioProgramari] 
 
Les versions vigents de cada protocol s’especifiquen en el document 
G212_LlistaControlVersions, que es manté permanentment actualitzat. La llista 
detallada corresponent als procediments associats als protocols també s’especifica 
en el document G212_LlistaControlVersions. 
 
Els protocols en curs corresponents a altres processos representats en el mapa de 
processos no es detallen en aquest document perquè encara no són vigents. 
 

• altres documents que garanteixen una planificació eficaç i un desenvolupament i 
control dels processos que realitza el TERMCAT, com ara: 

o instruccions que concreten actuacions específiques 
o normatives aplicables 
o mapa documental i quadre de classificació 
o altres documents específics del Centre, com ara el Règim de 

funcionament intern i l’organigrama 
 

• els registres requerits a la norma UNE-EN ISO 9001:2008, que són documents que 
presenten resultats obtinguts o proporcionen evidència del desenvolupament 
d’activitats. 

 
 

4.2.2 Manual de la qualitat 
 
 
El TERMCAT manté i actualitza aquest manual de la qualitat, que inclou: 
 

• l’abast del sistema de gestió de la qualitat 



 

K460_ManualQualitat_v09_20121113 termcat � 20 
    

MANUALMANUALMANUALMANUAL    DEDEDEDE     LALALALA     QUALIQUALIQUALIQUALITATTATTATTAT    

 

• la política de la qualitat 

• el mapa de processos i la interacció que hi ha entre ells 

• l’organigrama de l’empresa 

• la referència als procediments documentats exigits per la norma UNE-EN ISO 
9001:2008 i a altres procediments d’interès per al sistema de gestió de la qualitat 

 
Per a l’elaboració, l’aprovació, el control i la distribució del manual de la qualitat són 
d’aplicació els criteris que s’especifiquen en el protocol de gestió documental 
[G216_ProtocolGestioDocumental]. 
 
 

4.2.3 Control dels documents 
 
 
Per al control de la documentació del sistema de gestió de la qualitat (que s’esmenta a 
l’apartat 4.2.1 d’aquest manual) el TERMCAT disposa d’un protocol de gestió 
documental [G216_ProtocolGestioDocumental] en què s’especifiquen els aspectes 
següents: 
 
• aprovació de la documentació abans de la seva distribució 

• revisió, actualització i aprovació de les modificacions de la documentació 

• identificació dels canvis i de les versions vigents de la documentació 

• disponibilitat i accessibilitat de les versions pertinents dels documents aplicables 

• classificació i codificació de la documentació 

• control de la imatge corporativa de la documentació 

• control de la conservació de la documentació (llegibilitat i identificació de la 
documentació) 

• control, identificació i distribució de la documentació externa necessària per a la 
planificació i operació del sistema de gestió de la qualitat 

• gestió de la documentació obsoleta 

 
 

4.2.4 Control dels registres 
 
 
Els registres són documents que presenten resultats obtinguts o proporcionen 
evidències del desenvolupament de les activitats del TERMCAT. 
 
El TERMCAT manté registres llegibles, fàcilment identificables i recuperables per a 
proporcionar evidència de la conformitat amb els requisits de la norma i de l’eficàcia 
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del sistema de gestió de la qualitat. Així, el TERMCAT disposa d’un quadre de 
classificació per a tota la documentació del Centre i d’un mapa documental, en què 
s’especifiquen els codis dels registres, la descripció, el tipus de format, la localització, 
els drets d’accés i el temps de conservació.  
 
Per garantir un manteniment i una evolució correctes del recurs compartit de la xarxa 
sobre el qual s’aplica el quadre de classificació i el mapa documental, normalment dos 
cops a l’any s’avalua el grau d’aplicació dels criteris de gestió documental en el 
directori T:\. Els resultats d’aquestes avaluacions es donen a conèixer a través d’un 
T_ermometre, un correu electrònic adreçat a tots els usuaris en què s’explicita quin és 
el criteri de gestió documental avaluat i en quines carpetes, quin és l’estat 
d’acompliment, i, si escau, quines són les actuacions que convé dur a terme i el 
termini d’execució. 
 
Així mateix, per garantir la disponibilitat dels registres en suport electrònic, el TERMCAT 
disposa d’una instrucció de còpies de seguretat [G230E11_CopiesSeguretat.pdf] i d’un 
inventari on s’especifica la cinta que s’utilitza cada dia i, si escau, les incidències 
produïdes durant el procés [G231_Inventaris_CopiesSeguretat.xlsx].  
 
D’altra banda, la definició dels registres del sistema de gestió de la qualitat s’especifica 
en el mapa documental del TERMCAT, que és un document associat al protocol de 
gestió documental [G216_ProtocolGestioDocumental]. Els controls necessaris per 
assegurar la disponibilitat dels registres també s’especifiquen en el protocol de gestió 
documental. 
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5. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ 
 
 
 

5.1 Compromís de la Direcció 
 
 
La Direcció del TERMCAT es compromet a impulsar l’aplicació i el desenvolupament de 
totes les activitats relatives al sistema de qualitat. Així, la Direcció vetlla pel 
compliment dels requisits legals establerts i lidera l’organització amb l’objectiu prioritari 
de prestar serveis que satisfacin les necessitats dels usuaris. 
 
La Direcció del TERMCAT fa efectiu el seu compromís amb la qualitat: 
 

• Potenciant la sensibilització de tot el personal pel que fa a l’objectiu últim de 
satisfacció dels usuaris, promovent l’adaptació contínua als seus requisits i les 
seves necessitats, i cercant i difonent la informació necessària pel que fa a nous 
requisits o noves necessitats que puguin sorgir. 

• Establint, aprovant i difonent una política que aspira a la qualitat, mitjançant un pla 
estratègic i uns objectius estratègics i operatius, i potenciant que els treballadors de 
l’organització participin directament en la definició i la consecució d’aquests 
objectius.  

• Revisant el sistema de gestió de la qualitat periòdicament per avaluar-ne la 
coherència, les millores introduïdes des de l’última revisió, les propostes dels 
treballadors, les incidències detectades i la resolució que s’hi ha donat, i promovent 
la formació necessària perquè el personal pugui progressar en el seu lloc de treball. 

• Assegurant la provisió dels recursos necessaris, tant humans com materials, perquè 
el sistema de gestió de la qualitat funcioni adequadament. 

 
 
 

5.2 Enfocament a l’usuari 
 
 
La Direcció del TERMCAT ha de vetllar perquè els requisits dels usuaris s’identifiquin, 
s’analitzin i es compleixin amb la finalitat d’augmentar la seva satisfacció. La Direcció 
avalua el grau de satisfacció que proporcionen els serveis que l’organització ofereix, 
tenint en compte els processos relacionats amb l’usuari i la mesura de la seva 
satisfacció (apartats 7.2 i 8.2.1 d’aquest Manual). 
 
El TERMCAT ha definit com a usuaris externs totes aquelles persones o organitzacions 
que s’adrecen al Centre per sol·licitar els seus serveis d’assessorament, de 
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desenvolupament de terminologies, de normalització de termes, de traducció de 
normes o de valoració de productes terminològics. 
 
Els usuaris interns són tots els treballadors que participen en els serveis que l’empresa 
ofereix. És clau, doncs, la seva satisfacció, sensibilització, implicació i motivació. 
 
Per detectar i gestionar la satisfacció de tots els usuaris definits, el TERMCAT disposa 
d’una planificació anual d’enquestes de satisfacció 
[K448_Planificacio_Any_EnquestesSatisfaccio] i del procediment de gestió 
corresponent [K499_EnquestesSatisfaccio].  
 
En cada un dels fluxogrames associats als protocols dels processos clau s’especifiquen 
els camins establerts per canalitzar la percepció dels usuaris en relació amb els serveis 
que el Centre ofereix. 
 
 
 

5.3 Política de la qualitat 
 
 
La política de la qualitat és el conjunt d’intencions globals i d’orientacions d’una 
organització pel que fa a la qualitat, expressades per la seva direcció. 
 
El TERMCAT, amb el seu sistema de qualitat, vol promoure una cultura basada en uns 
principis que aspiren a oferir un servei excel·lent, que és la base per a millorar la 
competitivitat. Aquesta millora només s’aconsegueix amb la participació, implicació i 
dedicació de la Direcció i de totes les persones que treballen a l’organització. Per això 
la Direcció ha implantat un sistema de gestió de la qualitat, d’acord amb el que 
defineix la norma de referència UNE-EN ISO 9001:2008, que li permet respondre a les 
expectatives i necessitats dels clients i que és, alhora, l’eina bàsica per a la millora 
contínua. 
 
L’aposta del TERMCAT pel sistema de gestió de la qualitat es concreta i es fa visible en 
la política de la qualitat del Centre. La Direcció i la Comissió de Qualitat vetllen de 
manera contínua pel manteniment i l’adequació de la política i els objectius de la 
qualitat del Centre i per la seva difusió a tots els usuaris. Els principis bàsics de la 
política de la qualitat es troben en l’annex 2 d’aquest document. 
 
 
 

5.4 Planificació 
 
 

5.4.1 Objectius de la qualitat 
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El TERMCAT ha adoptat la planificació estratègica com a instrument bàsic per al progrés 
de l’organització i la seva millora contínua, per la qual cosa té formulats en el seu pla 
estratègic 2012-2015 uns objectius estratègics que són alhora objectius de qualitat. La 
Direcció assegura i està plenament implicada en la determinació, planificació, 
avaluació, revisió i difusió d’aquests objectius, en col·laboració amb la Comissió de 
Qualitat i d’acord amb la política de la qualitat.  
 
 

5.4.2 Planificació del sistema de gestió de la qualitat 
 
 
La planificació del sistema de gestió de la qualitat és responsabilitat de la Comissió de 
Qualitat, sota la coordinació de la seva secretaria, que ha de: 
 

• garantir que s’estableixen, s’implanten i es mantenen els processos necessaris 
per al sistema de gestió de la qualitat;  

• vetllar per la implantació de qualsevol necessitat de millora en el sistema, 
• promoure la presa de consciència dels requisits del sistema en tots els nivells de 

l’organització.  
 

Aquestes funcions impliquen, entre d’altres, la revisió dels objectius i indicadors 
d’activitat del Centre, l’avaluació del pla estratègic, el seguiment de la gestió de la 
incidència i el seguiment de la informació relativa al grau de satisfacció dels usuaris del 
TERMCAT. 
 
El sistema de gestió de la qualitat establert defineix com s’identifiquen i es planifiquen 
les activitats i els recursos necessaris per a: 
 
• assolir els objectius 

• garantir que el sistema de gestió de la qualitat es mantingui permanentment 
actualitzat 

 
La planificació cobreix, amb caràcter general i específic, les activitats següents: 
 
• establiment i realització dels processos 

• identificació i preparació dels registres i indicadors, que queden definits en els 
procediments corresponents 

 
La Comissió de Qualitat funciona d’acord amb el seu règim de funcionament intern 
(K448_RegimFuncionamentCdQ) i el seu calendari de treball (K448_Planificacio). 
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5.5 Responsabilitat, autoritat i comunicació 
 
 

5.5.1 Responsabilitat i autoritat 
 
 
Aquest apartat és d’aplicació a totes les persones que treballen o poden prestar els 
seus serveis al TERMCAT. La responsabilitat pel que fa a la qualitat afecta totes i 
cadascuna de les persones que intervenen en l’organització. 
 
Les responsabilitats i funcions del personal estan descrites en les fitxes de funcions 
[K412_ATreball_ADLT] i l’estructura bàsica del TERMCAT és la que es mostra a 
l’organigrama, que es pot consultar en l’annex 3 d’aquest manual. 
 
 

5.5.2 Representant de la Direcció 
 
 
La Direcció ha designat, com a responsable de la gestió de la qualitat, una Comissió de 
Qualitat, que compta amb una secretaria amb funcions operatives i de coordinació. Les 
característiques d’aquesta Comissió i la seva dinàmica de treball s’expliciten en el seu 
règim de funcionament (K448_RegimFuncionamentCdQ). 
 
 

5.5.3 Comunicació interna 
 
 
La Direcció potencia la comunicació interna des del convenciment que és fonamental 
per a la motivació i la implicació de totes les persones que treballen al TERMCAT. En 
aquest sentit, el Centre disposa dels següents canals: 
 
Butlletí 
 
Des de gener de 2010 el TERMCAT disposa d’un butlletí intern en què són convidades a 
participar totes les persones que integren la plantilla TERMCAT o que hi col·laboren 
habitualment, i que recull tota la informació que és d’interès per a l’organització, 
agrupada en diverses seccions. El Butlletí es publica a la intranet quinzenalment. 
 
Canals intranet 
 
La intranet és l’espai bàsic de la comunicació interna del Centre, que permet un accés 
permanent, ràpid i directe als documents i informes més consultats pels usuaris 
(documents tècnics, documents de planificació estratègica, documents de presentació, 
etc.). Alhora, és una plataforma per a la transferència interna del coneixement del 
TERMCAT (criteris terminològics, reflexions metodològiques, avaluació de projectes, 
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etc). Actualment, la intranet s’esctructura en dos canals d’accés web que agrupen 
totes les persones que formen la plantilla del Centre, d’una banda, i el conjunt de la 
plantilla amb tots els col·laboradors, de l’altra. 
 
Tallers del TERMCAT 
 
Els Tallers del TERMCAT són un punt de trobada i de debat periòdic de tots els 
treballadors (interns i externs) dedicat a compartir informació i coneixement. S’hi tracta 
de temes monogràfics relacionats amb els processos i mètodes de treball del Centre i 
amb els projectes i les actuacions que s’hi duen a terme, amb la voluntat de donar-los 
a conèixer amb detall i d’enriquir-los amb les aportacions col·lectives. Són impartits 
tant per personal del TERMCAT com, en alguns casos, per professionals externs. 
 
Raó Daràs 
 
Es tracta de síntesis valoratives que fa el personal del Centre que assisteix a jornades, 
congressos i cursos, amb la voluntat de compartir amb la resta de companys els 
continguts impartits i els coneixements adquirits. Aquests resums es comuniquen a 
través del Butlletí i són consultables des d’un apartat específic de la intranet. 
 
Píndoles terminològiques 
 
Les Píndoles terminològiques són orientacions lingüístiques i metodològiques que, 
periòdicament, s’ofereixen a tot el personal del Centre, ja sigui en resposta a qüestions 
suscitades pels mateixos treballadors, ja sigui a partir de l’observació dels textos o dels 
materials terminològics elaborats. 
 
Reunions periòdiques entre la Direcció i els caps d’àrea 
 
Periòdicament, la Direcció convoca els responsables a una reunió en què, d’acord amb 
un ordre del dia establert, es plantegen temes d’interès comú. A la carpeta 
K409_ReunionsCapsArea es poden trobar les actes de reunió corresponents. Aquestes 
actes són utilitzades pels caps d’àrea en les reunions periòdiques amb els seus equips 
per informar-los de les qüestions d’interès. 
 
Reunions periòdiques entre els caps d’àrea i els seus equips 
 
Periòdicament, els caps d’àrea convoquen els integrants de la seva àrea a una reunió 
en què es tracta de temes d’interès comú (informacions transmeses en les reunions 
entre la Direcció i els responsables d’eixos estraègics, informacions de projectes en 
concret, qüestions de funcionament intern o metodològiques, etc.). A la carpeta 
K411_ReunionsSeguiment es poden trobar les actes de reunió de les diferents àrees, i 
també a K412_ATreball. 
 
Grups de correu 
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Dins del programa de correu electrònic utilitzat per a la comunicació interna i externa, 
s’han creat uns grups (segons tasques, funcions, projectes, comissions, etc.) que 
faciliten i potencien la difusió orientada d’informació i el diàleg fluid entre els diversos 
equips de treball. 
 
 
 

5.6 Revisió de la Direcció 
 
 
La Direcció i la Comissió de Qualitat revisen el sistema semestralment analitzant els 
aspectes següents: 
 
• resultats de les auditories realitzades 

• grau de satisfacció dels usuaris interns i externs (mitjançant l’anàlisi d’enquestes 
d’avaluació) 

• estat de les accions correctives i preventives 

• suggeriments de millora 

• canvis a l’organització que puguin afectar el sistema de gestió de la qualitat 

• seguiment de revisions prèvies 

• avaluació del grau d’acompliment dels indicadors 

 
Els responsables dels processos integrats en els diversos eixos del pla estratègic 
revisen semestralment la consecució del Pla i anualment n’avaluen els resultats. 
 
D’altra banda, anualment la Direcció elabora una memòria de Centre, que és aprovada 
pel Consell de Direcció, en què presenta l’avaluació, entre d’altres, de l’eix de direcció 
estratègica i qualitat, i es valora l’estat global del sistema de gestió de la qualitat, 
atenent especialment als aspectes següents:  
 
• la millora de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i de tots els seus 

processos 

• la millora del servei en relació amb els requisits dels usuaris 

• la necessitat de recursos 

 
Un cop l’any, la Direcció també elabora l’Informe de revisió del sistema de gestió de la 
qualitat, en què es fa una avaluació de tots els elements que componen el sistema, 
com són els indicadors, les incidències internes i externes o l’adequació dels processos 
establerts, i s’identifiquen els aspectes susceptibles de millora que caldrà incorporar a 
la propera planificació. 
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6. GESTIÓ DELS RECURSOS 
 
 
 

6.1 Provisió de recursos 
 
 
El TERMCAT vetlla per determinar i proporcionar els recursos necessaris per a: 
 
• implantar, mantenir i millorar el sistema de gestió de la qualitat 

• fer augmentar la satisfacció dels usuaris 

 
 

6.2 Recursos humans 
 
 
Per al TERMCAT i, lògicament, per a la seva Direcció, és summament important que 
totes les persones que integren l’organització i participen activament en tasques que 
afecten la qualitat del servei siguin competents, sumant a la base de l’educació que 
han rebut la formació, les habilitats pràctiques i l’experiència professional. És per això 
que la Direcció ha definit les competències necessàries i les funcions de cada lloc de 
treball [veg. K412_ATreball_ADLT] 2. 
 
D’altra banda, per poder contractar els millors professionals del sector, hi ha definit un 
protocol de reclutament i de selecció del personal [G401_ProtocolSeleccioPersonal] i, a 
més, un pla d’acollida per als nous col·laboradors [G409_ProtocolContracta-
cioAcollida]. 
 
Paral·lelament, el TERMCAT s’assegura que el seu personal és conscient de la 
importància de les activitats que desenvolupa i de com contribueixen, cadascuna 
d’elles, a aconseguir els objectius, per mitjà d’accions de comunicació, formació i 
sensibilització sobre els procediments, els objectius i la política de la qualitat. 
Igualment, la Direcció vetlla per la participació de tot el personal en l’elaboració, la 
revisió i l’avaluació del pla estratègic anual, i la implicació dels responsables de cada un 

                                                             

 

 

 

 
2 En el moment d’aprovar aquesta versió del Manual, està en curs la revisió i informatització de les 

ADLT d’acord amb l’indicador 2012 corresponent a aquest procés. 
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dels eixos estratègics en tots els treballs d’implantació del sistema de gestió de la 
qualitat. 
 
A més, per facilitar la detecció de les necessitats formatives, i a fi de poder satisfer-les 
i avaluar-ne l’eficàcia, s’ha definit un protocol que inclou diversos procediments: 
l’anàlisi de les competències, la sol·licitud de formació, l’organització dels cursos o 
sessions i l’avaluació final, tant de la formació mateixa com de l’impacte final que ha 
tingut en l’activitat professional del treballador [G478_ProtocolFormacioPersonal]. 
 
En el marc del pla estratègic 2012-2015 està prevista la introducció gradual de 
l’avaluació de l’acompliment de cada un dels treballadors, que relacionarà les DLT 
(dissenys de llocs de treball) amb els resultats obtinguts en l’acompliment dels 
objectius i dels indicadors plantejats. La introducció de la direcció i l’avaluació per 
objectius han de permetre la deslocalització del treball i la flexibilització d’horaris per a 
determinades funcions de l’organització. 
 
En les revisions semestrals i anuals del pla estratègic es fa un seguiment de la 
implantació del sistema de gestió del component humà. 
 
 
 

6.3 Infraestructura 
 
 
La Direcció del TERMCAT determina, proporciona i manté la infraestructura (equips i 
instal·lacions) necessària per a dur a terme els serveis que ofereix amb la qualitat que 
exigeix el client. La Direcció s’encarrega de vetllar per l’ordre i la bona conservació de 
les instal·lacions de l’organització. 
 
A través del Servei d’assistència (aplicació informàtica) es vehiculen i registren tant les 
incidències informàtiques i del local com les necessitats logístiques. Per aquest canal 
s’activen les demandes concretes que conduiran a la contractació d’empreses 
subministradores (missatgeria, electricitat, fusteria, manteniment d’equips elèctrics, 
etc.) per tal de resoldre les incidències de la manera més ràpida i efectiva. 
 
La infraestructura logística del TERMCAT conté els espais següents: 
 
1 despatx de Direcció, 1 despatx de cap d’àrea d’Administració, 1 despatx del Servei 
d’Informàtica, 2 sales de reunions, 1 sala diàfana de treball terminològic, 1 sala de 
treball administratiu, 1 biblioteca, 1 magatzem de material divers, 1 magatzem de 
publicacions, 1 sala de cafè, 3 lavabos i la recepció.  
 
Tota la infraestructura logística del Centre es detalla en el document 
G761_MantenimentBensImmobles_Infraestructura.xls. 
 
La infraestructura informàtica i de comunicacions del TERMCAT inclou: 
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• una sala de servidors amb accés restringit amb clau i amb tots els sistemes 

d’alimentació ininterrompuda, aparells d’aire condicionat, connexions elèctriques i 
una caixa ignífuga, 

• connexió a Internet, cablatge telefònic i de xarxa, i sistema d’alarma. 

 
El detall de la infraestructura informàtica i comunicacions és al document 
T:\G100_OrganitzacioAdministrativa\G200_RecursosInformacio\G229_GestioParcTecn
ologic\G231_ExplotacioAplicacionsInformatiques\G231_Inventaris. 
 
En el document G761_ProtocolGestioLogistica s’explica com s’efectua el manteniment 
preventiu i correctiu de la infraestructura del Centre. 
 
 

6.4 Ambient de treball 
 
 
La Direcció és responsable de determinar i d’afavorir l’ambient de treball necessari per 
a prestar un servei que satisfaci els requisits i les necessitats de clients i treballadors. 
 
Formen part de l’ambient de treball, entre d’altres, els aspectes següents:  
 
• La Prevenció de riscos laborals. El TERMCAT disposa d’un pla de prevenció que 

permet gestionar i documentar les obligacions legals i les actuacions en matèria 
preventiva. És disponible a l’apartat de Prevenció de Riscos Laborals de la intranet. 
A banda, té definida la informació necessària sobre els riscos i les mesures 
preventives. La informació de caràcter general del Centre consta en el Manual 
d’acollida, i l’específica del lloc de treball consta a cada document d’anàlisi i disseny 
de lloc de treball individual. El TERMCAT també té definides les actuacions que cal 
realitzar davant d’una situació d’emergència (consignes d’actuació davant d’un 
accident laboral, etc.). Pel que fa al Pla d’evacuació de zones comunes de l’edifici, 
s’han fet les gestions amb el Departament de Cultura per poder disposar d’aquesta 
informació. En el moment de tancar aquesta versió del manual no disposem encara 
de les dades. 

El TERMCAT garanteix el dret dels treballadors a participar en les qüestions 
relacionades amb la prevenció de riscos en el treball. Per a facilitar les propostes 
dels treballadors en matèria preventiva, es disposa del registre “Proposta 
preventiva”, que està disponible també a l’apartat de Prevenció de Riscos Laborals 
de la intranet. 

• La salut dels treballadors. El TERMCAT té contractat un servei de prevenció de la 
salut (l’empresa que el presta és assignada per la Generalitat de Catalunya 
mitjançant concurs públic), que ofereix a tots els treballadors la possibilitat de fer 
una revisió mèdica anual. En cas de lesions o accidents laborals el treballador pot 
adreçar-se a qualsevol dels dispensaris que ofereix l’empresa perquè l’atenguin. 
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D’altra banda, des del Centre es renova periòdicament el mobiliari perquè compleixi 
les recomanacions d’ergonomia i de salut en el treball. 

• La temperatura, la humitat i la il·luminació. Tots els espais de treball disposen de 
llum natural, directa o indirecta. Les oficines també disposen d’un sistema que 
regula la temperatura i que és graduable. Hi ha contractat un servei de manteniment 
d’aquest sistema per a tot l’edifici. 

• Les condicions d’higiene dels espais. Es disposa d’un servei de neteja proveït per 
una empresa externa. L’empresa es responsabilitza de la neteja diària dels locals i, 
periòdicament, de la neteja dels vidres de l’edifici. A banda, hi ha contractats 
serveis de buidatge per als contenidors de paper i per a les papereres dels lavabos. 
El Centre també s’ha acollit a un servei gratuït de recollida de tòners per a reciclar-
los, proveït per una fundació social sense ànim de lucre. 

• El clima laboral. El TERMCAT, en el marc del sistema de gestió de la qualitat que té 
implantat, disposa de mecanismes per a conèixer la satisfacció dels seus 
treballadors en relació amb els aspectes bàsics del seu entorn laboral. Així, dins de 
les enquestes que regularment efectua, obté informació sobre la satisfacció interna 
pel que fa al suport informàtic i logístic i als sistemes de comunicació i informació. 
Aquesta informació és avaluada de manera periòdica i utilitzada posteriorment en la 
presa de decisions i en la planificació. 
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7. REALITZACIÓ DELS SERVEIS 

TERMINOLÒGICS 
 
 
 
S’entén per servei terminològic qualsevol prestació relacionada amb el treball 
terminològic, oferta per una organització, empresa o persona, que té valor per a 
l’usuari i és susceptible de satisfer una necessitat. Generalment, és de caràcter 
intangible. Els usuaris són les persones o organitzacions que reben o utilitzen els 
serveis terminològics oferts pel TERMCAT. 
 
Aquest capítol té per objecte descriure com planifica el TERMCAT la realització dels 
serveis terminològics següents: 
 
• normalització terminològica en català 

• elaboració de productes terminològics 

• assessorament terminològic per a la resolució de consultes sobre terminologia de 
qualsevol àmbit d’especialitat 

• assessorament terminològic per a l’elaboració de productes terminològics, per a la 
redacció o traducció de textos d’especialitat i per a la localització de productes 
informàtics 

• assessorament documental 

• traducció de normes al català 

• valoració terminològica de productes 

 
Aquest capítol també recull els processos relacionats amb l’usuari, el disseny, la gestió 
de proveïdors i la prestació dels serveis terminològics. 
 
 
 

7.1 Planificació de la realització dels serveis 
terminològics 
 
 
El TERMCAT planifica i desenvolupa els processos necessaris per a la prestació dels 
diferents serveis terminològics, la qual cosa implica determinar els punts següents: 
 
• els objectius de la qualitat relacionats amb els serveis terminològics que s’ofereixen, 

i els requisits i les necessitats de l’usuari, legals o reglamentaris, 
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• els processos corresponents als serveis terminològics que s’ofereixen, els 
documents necessaris associats a cadascun dels processos i la previsió dels 
recursos que es requereixen per dur-los a terme, 

• les activitats de verificació, validació, seguiment i mesura específiques per a 
cadascun dels serveis terminològics prestats, i els criteris d’acceptació d’aquests 
serveis, 

• els registres que proporcionen l’evidència que els serveis terminològics prestats 
compleixen els requisits. 

 
Per tal de fer efectiva aquesta planificació, el TERMCAT ha definit els següents 
protocols, associats als processos clau de l’organització:  
 
• protocol de normalització terminològica en català 

• protocol d’elaboració de productes terminològics 

• protocol d’assessorament terminològic puntual (Servei de Consultes) 

• protocol d’assessorament terminològic de projectes 

• protocol d’assessorament documental (Servei de Documentació) 

• protocol de traducció de normes al català 

• protocol de valoració terminològica de productes 

 
Així mateix, en la planificació dels serveis terminològics descrits també intervenen els 
processos estratègics i de suport definits en els protocols inclosos a l’apartat 4.2.1. 
 
 
 

7.2 Processos relacionats amb l’usuari 
 
 

7.2.1 Determinació dels requisits relacionats amb els 
serveis terminològics 
 
 
El TERMCAT, per a cadascun dels serveis terminològics que ofereix, delimita els punts 
següents: 
 

• els requisits especificats per l’usuari en el moment de sol·licitar la prestació del 
servei: 
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Requisits especificats per l’usuari 

Tipus de demanda 
formulada 

Resolució d’una consulta terminològica o 
documental 
Petició d’assessorament per a la redacció 
o traducció de textos d’especialitat 
Petició d’assessorament per a la 
localització de productes informàtics 
Sol·licitud de valoració terminològica de 
productes 
Proposta d’elaboració de productes 
terminològics 
Demanda de traducció de normes al 
català 
Petició de normalització de terminologia 

Característiques de la 
demanda 

Nombre de consultes terminològiques o 
documentals formulades 
Abast d’un projecte d’elaboració d’un 
producte terminològic, de traducció de 
normes al català, de valoració 
terminològica d’un producte o 
d’assessorament per a l’elaboració de 
productes terminològics, per a la redacció 
o traducció de textos d’especialitat o per 
a la localització de productes informàtics 
Grau d’intervenció o participació en el 
projecte 

Terminis de resolució 
Peticions urgents 
Peticions planificades en el temps 

 
• els requisits no establerts per l’usuari, però necessaris per a la prestació dels serveis 

que ofereix l’organització: 

o registre d’usuaris (BD Usuaris), 
o compleció del formulari de consultes terminològiques i documentals per 

mitjà del Cercaterm, 
o realització de reunions inicials amb l’usuari per concretar els aspectes 

vinculats a un projecte, 
o identificació dels recursos humans, econòmics, tecnològics i 

documentals necessaris per al desenvolupament dels serveis 
terminològics. 

 
• els requisits legals i reglamentaris aplicables a cadascun dels serveis terminològics 

oferts, determinats en les normatives aplicables, 

• els requisits addicionals determinats per la mateixa organització, que s’expliciten en 
els documents de contractes de servei, convenis o acords de col·laboració. 
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Els requisits dels usuaris es determinen, tal com s’especifica en els protocols 
esmentats en l’apartat 7.1, en el moment en què es produeix la demanda d’un servei 
terminològic a través dels canals d’atenció a l’usuari de què disposa l’organització. 
 
 
 

7.2.2 Revisió dels requisits relacionats amb el servei 
 
 
El responsable del servei terminològic sol·licitat i, si escau, la Direcció, revisa tots els 
requisits relacionats amb el servei abans de formalitzar l’acceptació de la demanda de 
l’usuari, amb la finalitat d’assegurar que: 
 
• Estan definits tots els requisits del servei (com s’especifica a l’apartat 7.2.1), 

• Estan resoltes les possibles diferències entre els requisits acordats a l’inici del servei 
i els expressats en la sol·licitud inicial de l’usuari, 

• L’organització té la capacitat de complir els requisits definits. 

 
En els projectes que ho requereixen, els requisits relacionats amb el servei terminològic 
que s’ofereix s’expressen en acords de col·laboració, actes de reunions o documents 
de definició i de seguiment de projectes. Tot això queda descrit en els procediments 
esmentats prèviament. 
 
 

7.2.3 Comunicació amb el client 
 
 
El TERMCAT posa a disposició dels usuaris diversos canals de comunicació per a 
cadascun dels serveis terminològics que ofereix (web del Centre, Cercaterm, correu 
electrònic, telèfon, bústia de contacte / suggeriments, visites presencials), amb els 
objectius següents: 
 
• oferir informació sobre el servei terminològic sol·licitat, 

• atendre i resoldre les consultes terminològiques i documentals plantejades pels 
usuaris, 

• atendre i resoldre els dubtes previs a la formalització del servei terminològic, 

• proposar reunions presencials amb l’usuari per valorar conjuntament els requisits i 
l’abast del servei terminològic sol·licitat, tal com es determina a l’apartat 7.2.1, 

• fer un seguiment de l’estat dels projectes i de les consultes terminològiques i 
documentals en curs, 

• facilitar a l’usuari l’expressió de suggeriments o queixes. 
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La comunicació amb l’usuari queda definida en el protocol de comunicació externa i en 
els protocols associats als processos clau especificats a l’apartat 7.1.  
 
 
 

7.3 Disseny i desenvolupament 
 
 
L’elaboració de productes terminològics és l’únic procés del sistema que està subjecte 
a disseny i desenvolupament. En funció de la demanda, es fa el disseny del producte 
terminològic i es planifiquen les diverses fases de desenvolupament. Aquestes fases 
s’expliciten a la plantilla K421_ProjecteTermcat, que s’utilitza per a planificar 
l’elaboració dels projectes. Concretament, l’elaboració d’una obra terminològica inclou, 
en les fases finals, les revisions següents: 
 
• Revisió temàtica. S’hi comproven els aspectes següents: 

o adequació de la segmentació de denominacions dels termes sintagmàtics  

o pertinència de conceptes pel que fa al grau d'especificitat de la 
terminologia 

o conveniència de donar d'alta termes pertinents que no s'hagin 
documentat en la fase de buidatge 

o adequació dels equivalents 

o adequació de les relacions de remissió establertes entre denominacions 
catalanes 

o adequació de les definicions, pel que fa a l'expressió i el contingut  

o ponderació de termes 

 

• Revisió global alfabètica dels continguts terminològics. La duen a terme els 
coordinadors (terminòleg i especialista, si escau), i s'hi comproven l'homogeneïtat i 
la coherència de la informació. La revisió queda registrada en el document de 
seguiment. 

 

• Verificació. Un cop preparat l'original per a l'edició, el responsable del projecte, el 
cap d'àrea i la directora comproven que el producte compleix els requeriments 
especificats en el document de projecte corresponent i n’autoritzen, si escau, la 
publicació. Aquesta validació queda registrada en el document de seguiment. 

 

• Validació dels continguts per a la seva difusió en les bases de dades de consulta 
pública. Un cop finalitzada l'elaboració, el responsable del diccionari fa un conjunt de 
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tasques de verificació (que es consignen al document de tancament de dades del 
diccionari) a fi de validar que els continguts són adequats per ser integrats en les 
bases de dades de consulta pública del Centre. L'àrea encarregada de la gestió 
terminològica pondera els continguts de la fitxa i gestiona la publicació del diccionari 
en les diverses plataformes de difusió terminològica del web corporatiu, en format 
de consulta o en les diverses modalitats de descàrrega que el centre ofereix. 

 

• Avaluació del procés terminològic. Un cop publicat el producte, es fa una reunió 
final de tancament del projecte, en què s'avalua el desenvolupament del procés i 
s'analitzen les eventuals incidències que hagin pogut sorgir. Hi participen el 
responsable del projecte i el cap d'àrea i, si escau, la directora i aquelles persones 
que hi hagin estat implicades de manera significativa. Aquesta avaluació queda 
registrada en l'acta de tancament. 

 
 
 

7.4 Compres  
 
 
El TERMCAT s’assegura que els productes o serveis adquirits compleixen els requisits de 
compra especificats. Per al control de la gestió de les ompres es disposa del protocol 
corresponent [G633_ProtocolGestioCompres]. 
 
A més, el Centre disposa del Servei d’assistència (aplicació informàtica) per a les 
necessitats logístiques, que permet gestionar les peticions, les incidències i els 
suggeriments relacionats amb la missatgeria, el material fungible, les reparacions i, en 
general, qualsevol qüestió que afecti les instal·lacions del TERMCAT. 
 
Per a qualsevol despesa relacionada amb la formació del personal es disposa d’un 
formulari de sol·licitud específic. 
 
Per a les despeses vinculades a serveis de professionals que col·laboren en projectes 
terminològics, es disposa de la memòria del projecte, del pressupost associat i, en 
molts casos, d’un conveni amb les institucions o els organismes implicats. Hi ha 
disponible, també, el protocol corresponent 
[G633_ProtocolContractacioAdministrativa]. 
 
Des d’Administració es vetlla per mantenir permanentment actualitzada la llista de 
proveïdors i d’empreses subministradores de productes. Anualment es fa una avaluació 
dels proveïdors que ofereixen els seus serveis o subministraments al TERMCAT, en què 
es valora el preu i la qualitat del producte o servei, els terminis de lliurament i les 
eventuals incidències en la facturació. En el moment en què els demèrits són superiors 
als mèrits el proveïdor perd l’homologació. La taula d’avaluació de proveïdors és al 
document G709_Avaluacio. 
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Pel que fa a la recepció de les comandes, la persona responsable de la logística 
s’encarrega de comprovar el material i de validar l’albarà corresponent. En el cas del 
material informàtic, l’administrador de sistemes del Centre és l’encarregat de fer 
aquesta validació. Un cop rebut el material, se n’informa a través del Servei 
d’assistència a la persona sol·licitant i es procedeix al tancament del cas. 
 
 
 

7.5 Prestació del servei 
 
 

7.5.1 Control de la prestació dels serveis terminològics 
 
 
Amb la voluntat d’aconseguir la millora contínua de la qualitat dels serveis 
terminològics que s’ofereixen, el TERMCAT controla els processos relacionats amb la 
prestació dels serveis i assegura la disponibilitat d’informació sobre l’oferta de serveis 
de l’organització, la disponibilitat dels recursos humans i materials necessaris per dur-
los a terme, les actuacions de seguiment necessàries per garantir l’acompliment 
adequat del servei i l’ús dels recursos adequats per a la realització d’aquests serveis.  
 
Aquest control queda especificat en els protocols esmentats en l’apartat 7.1. 
 
 

7.5.2 Validació dels processos de la prestació dels serveis 
terminològics 
 
 
Els responsables dels diferents serveis terminològics són els encarregats de validar, a 
partir dels requisits establerts, els processos vinculats al desenvolupament i al control 
dels serveis terminològics que s’ofereixen i de vetllar per l’acompliment dels indicadors 
especificats en el quadre de comandament de cadascun dels eixos estratègics que 
regulen l’activitat de l’organització. 
 
 

7.5.3 Identificació i traçabilitat 
 
 
El TERMCAT garanteix la traçabilitat dels serveis terminològics que ofereix, amb 
l’objectiu de controlar el curs de la prestació del servei. La identificació i la traçabilitat 
es fan a través dels recursos següents: 
 
• BD Projectes 

• BD Usuaris 
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• Gestor de Terminologia 

• Recursos terminològics i documentals disponibles al web del TERMCAT 

• Documents de seguiment de projectes 

• Actes del Consell Supervisor 

• Servei d’assistència 

 
 

7.5.4 Propietat del client 
 
 
El TERMCAT considera propietat de l’usuari les dades confidencials que aquest diposita 
en l’organització i que l’organització custodia amb el seu consentiment. Per tant, en el 
moment de formalitzar la contractació de qualsevol tipus de servei s’informa l’afectat 
que les dades que aporti seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  
 
En el procés de recollida de dades d’un usuari que es dóna d’alta al web s’informa que 
aquestes dades seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat d’usuaris i rebran un 
tractament confidencial, i que en qualsevol moment s’hi pot exercir el dret d’accés, 
rectificació, cancel·lació o oposició. Aquestes dades són necessàries per al 
desenvolupament normal del servei i per a fer arribar a l’usuari les comunicacions que 
puguin ser del seu interès. Per cedir aquestes dades a tercers cal demanar 
consentiment explícit a l’afectat. 
 
En els casos d’alta d’un treballador intern o d’un proveïdor extern, se signa un 
document que estableix una sèrie de pactes entre l’organització i el treballador o 
proveïdor pel que fa a la confidencialitat i la protecció de dades. Aquest document se 
signa per duplicat, i una còpia es lliura al treballador o proveïdor i l’altra s’arxiva al 
TERMCAT en l’expedient corresponent. 
 
Per garantir en tot moment la disponibilitat i el correcte accés a les dades, s’ha 
establert una política d’accés als recursos compartits de la xarxa, que comprèn, entre 
d’altres, un sistema de contrasenyes segures (que es canvien cada 90 dies), el 
bloqueig dels ordinadors al cap de 10 minuts d’inactivitat, el bloqueig dels comptes 
d’usuaris amb més de tres intents fallits a la xarxa, una revisió trimestral dels 
permisos, el condicionament adequat de la sala de servidors, la realització de còpies de 
seguretat i inventaris de recursos permanentment actualitzats.  
 
Quan una persona finalitza la seva relació laboral amb el Centre, Administració sol·licita 
al Servei d’Informàtica que inhabiliti el corresponent usuari i al cap de 15 dies el doni 
de baixa definitivament. D’altra banda, trimestralment es fa una revisió de possibles 
baixes pendents. 
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En el moment que un usuari sol·licita que no se li enviï cap informació, s’identifica a la 
base de dades de manera que no sigui objecte de cap altra tramesa. 
 
Les dades que es donen de baixa de manera definitiva són les de difunts o les que 
corresponen a sol·licituds expresses d’usuaris. 
 
Pel que fa a la política de comunicació externa, el TERMCAT segueix les directrius que 
marca l’Agència Catalana de Protecció de Dades. En casos en què s’hagi pogut tenir 
dubtes d’interpretació o d’aplicació de la LOPD, el TERMCAT ha consultat una empresa 
externa especialitzada per garantir el correcte compliment de la normativa. 
 
Si un usuari aporta dades que s’han d’integrar en el fons terminològic del TERMCAT, es 
recull aquesta cessió per escrit en un document signat que regula les qüestions 
següents: 
 
• drets patrimonials objecte de cessió 

• modalitats d’explotació autoritzades 

• àmbit temporal de la cessió 

• àmbit territorial de la cessió 

• exclusivitat de la cessió (si escau) 

• remuneració de la cessió (si escau) 

 
 

7.5.5 Preservació del producte 
 
 
De les obres en paper publicades pel TERMCAT, se’n guarden diversos exemplars en els 
repositoris següents: 
 
• La biblioteca del Centre. Un exemplar és catalogat i, per tant, esdevé recuperable 

des de la base de dades documental.  

• L’arxiu de reserva del Centre. De totes les obres publicades en paper, se’n guarden 
5 exemplars com a fons de reserva, sempre que és possible.  

 
Si, a més, l’obra conté dades terminològiques disponibles en format electrònic, el 
TERMCAT en guarda una còpia a la seva base de dades d’arxiu, degudament etiquetada. 
 
 
 

7.6 Control de les eines de seguiment i mesura 
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El TERMCAT disposa d’eines que li permeten fer el control de les aplicacions 
informàtiques que desenvolupa i que posa a disposició dels usuaris per a la gestió del 
treball terminològic. Així, en el moment d’implantació d’un nou programa o d’una nova 
aplicació dins d’un programa ja existent, se segueix el procediment establert en el 
protocol de validació de programari (vegeu apartat 4.2). Un cop en producció, el 
seguiment del programari s’efectua fonamentalment per mitjà del Servei d’assistència 
(grup de Suport informàtic), l’aplicació en línia que permet gestionar la incidència i la 
millora de la plataforma tecnològica i, específicament, del programari. 
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8. MESURA, ANÀLISI I MILLORA 
 
 
 

8.1 Generalitats 
 
 
El TERMCAT planifica i implanta activitats de seguiment, mesura, anàlisi i millora per 
registrar la conformitat del servei prestat i assegurar l’eficàcia del sistema de gestió de 
la qualitat i la seva millora contínua. 
 
 

8.2 Seguiment i mesura 
 
 

8.2.1 Satisfacció del client 
 
 
La Comissió de Qualitat fa el seguiment de la informació relativa a la percepció del 
client pel que fa al compliment dels seus requisits, mitjançant l’avaluació dels resultats 
de les diverses enquestes de satisfacció que es duen a terme durant l’any [veg. 
K448_Planificacio_Any_EnquestesSatisfaccio i K499_SatisfaccioClient]. 
 
 

8.2.2 Auditoria interna 
 
 
El TERMCAT se sotmet a un procés d’auditoria interna un cop l’any, atès que el cicle de 
millora contínua del seu sistema és anual (objectius, planificació, seguiment i revisió 
per la Direcció). 
 
Per a planificar i executar auditories internes que determinin si el sistema de gestió de 
la qualitat compleix les condicions necessàries, el TERMCAT té establert un protocol 
d’auditoria interna [K449_ProtocolAuditoriaInterna], amb la finalitat de controlar si el 
sistema aplicat: 
 
• És tal com s’havia planificat. 

• S’ha implementat i es manté de manera eficaç. 
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8.2.3 Seguiment i mesura dels processos 
 
 
El TERMCAT fa el seguiment i la mesura dels seus processos a través d’un sistema 
d’indicadors anual [vegeu el procediment K457_IndicadorsAny]. Aquests indicadors 
mostren la capacitat dels processos per a assolir els resultats planificats i són avaluats 
per la Comissió de Qualitat d’acord amb la periodicitat establerta en el seu règim de 
funcionament. Quan no s’assoleixen els resultats planificats s’activen accions 
correctives [vegeu el protocol K498_ProtocolGestioIncidencia] 
 
 
 

8.2.4 Seguiment i mesura del servei 
 
 
El TERMCAT fa el seguiment i la mesura dels serveis que ofereix per tal de verificar que 
es fan d’acord amb les necessitats i els requisits especificats pels usuaris. El seguiment 
es duu a terme des de cada àrea, mitjançant reunions periòdiques i també tenint en 
compte els resultats de l’avaluació dels indicadors del pla estratègic que es fa 
semestralment. 
 
 
 

8.3 Control del servei no conforme 
 
 
El TERMCAT disposa d’un protocol de gestió d’incidències per al tractament de les no-
conformitats, les incidències, els suggeriments, les queixes i les peticions detectades en 
l’aplicació dels controls del mateix sistema de qualitat o bé pel personal del TERMCAT, 
pels seus col·laboradors o pels seus usuaris. 
 
 
 

8.4 Anàlisi de dades 
 
La Comissió de Qualitat recopila i analitza totes aquelles dades que puguin donar 
informació sobre la satisfacció de l’usuari, la conformitat amb els requisits dels serveis, 
les característiques i tendències dels processos i dels serveis, i les oportunitats per dur 
a terme accions preventives. 
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8.5 Millora 
 
 

8.5.1 Millora contínua 
 
 
El TERMCAT identifica oportunitats de millora a través de les vies següents: 
 
• reunions 

• incidències 

• resultats d’auditories 

• revisió anual del sistema 

• indicadors 

• pla estratègic 

• reclamacions 

• suggeriments 

 
Tota millora queda registrada o bé en el pla estratègic o bé com a acció preventiva. 
 
 
 

8.5.2 Acció correctiva 
 
 
El TERMCAT segueix el protocol de gestió d’incidències per al tractament de les no-
conformitats, les incidències, els suggeriments, les queixes i les peticions, i per a la 
determinació d’accions correctives, amb l’objectiu d’atendre-les, identificar-ne la 
causa, solucionar-les i evitar que es tornin a produir. 
 
 
 

8.5.3 Acció preventiva 
 
 
La Comissió de Qualitat considera la conveniència d’establir accions preventives en fer 
el seguiment i la revisió del processos, i també la Direcció, específicament, en fer 
l’informe anual de revisió del sistema. Les accions preventives reben el mateix 
tractament que les accions correctives. 
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9. ANNEXOS 
 
 
 

9.1 Annex 1. Terminologia  
 
 
Aquest annex recull la terminologia emprada en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 
Sistemes de gestió de la qualitat. Principis bàsics i vocabulari, que és d’aplicació al 
TERMCAT, i també la terminologia específica més singular que el Centre empra en 
aquest marc de treball. 
 
 
UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemes de gestió de la qualitat. Principis bàsics i vocabulari 
 
 abast de l’auditoria 
 Extensió i límits d’una auditoria (3.09.01). 
 
 acció correctiva 
 Acció que es porta a terme per a eliminar 

la causa d’una no-conformitat (3.06.02) o 
una altra situació indesitjable que s’hagi 
detectat. 

 
 acció preventiva 
 Acció que es porta a terme per a eliminar 

la causa d’una no-conformitat (3.06.02) 
potencial o una altra situació potencial 
indesitjable. 

 
 alta direcció 
 Persona o grup de persones que dirigeixen 

i controlen una organització (3.03.01) al 
més alt nivell. 

 
 ambient de treball 
 Conjunt de condicions en què es 

desenvolupa el treball. 
 
 assegurament de la qualitat 
 Part de la gestió de la qualitat (3.02.08) 

destinada a proporcionar confiança en el 
fet que s’acompliran els requisits de la 
qualitat. 

 
 auditor -a 
 veg. auditor -a de comptes 
 
 auditor -a de comptes 
 sin. compl. auditor -a 
 Persona amb atributs personals 

demostrats i competència (3.01.06 i 
3.09.14) per a dur a terme una auditoria 
(3.09.01). 

 
 auditoria 
 Procés (3.04.01) sistemàtic, independent 

i documentat per a obtenir proves 
d’auditoria (3.09.04) i avaluar-les de 
manera objectiva per a determinar en 

quina mesura s’acompleixen els criteris 
d’auditoria (3.09.03). 

 
 capacitat 
 Aptitud d’una organització (3.03.01), un 

sistema (3.02.01) o un procés (3.04.01) 
per a fer un producte (3.04.02) que 
acompleixi els requisits (3.01.02) 
referents a aquell producte. 

 
 característica 
 Tret distintiu. 
 
 característica de la qualitat 
 Característica (3.05.01) inherent d’un 

producte (3.04.02), procés (3.04.01) o 
sistema (3.02.01) relacionada amb un 
requisit (3.01.02). 

 
 classe 
 Categoria o rang que es dóna a diferents 

requisits de la qualitat per a productes 
(3.04.02), processos (3.04.01) o 
sistemes (3.02.01) que tenen el mateix 
ús funcional. 

 
 client -a 
 Organització (3.03.01) o persona que rep 

un producte (3.04.02). 
 
 client -a de l’auditoria 
 Organització (3.03.01) o persona que 

sol·licita una auditoria (3.09.01). 
 
 competència 
 <auditoria> Qualitats personals i aptitud 

demostrades per a aplicar coneixements i 
habilitats. 

 
 competència 
 Aptitud demostrada per a aplicar 

coneixements i habilitats. 
 
 conclusions de l’auditoria 
 Resultat d’una auditoria (3.09.01) que 
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proporciona l’equip d’auditoria (3.09.10) 
després de prendre en consideració els 
objectius i les constatacions d’auditoria 
(3.09.05). 

 
 conformitat 
 Compliment d’un requisit (3.01.02). 
 
 constatacions d’auditoria 
 Resultat de l’avaluació de les proves 

d’auditoria (3.09.04) que es recopilen 
amb relació als criteris d’auditoria 
(3.09.03). 

 
 contracte 
 Acord vinculant. 
 
 control de la qualitat 
 Part de la gestió de la qualitat (3.02.08) 

destinada al compliment dels requisits de 
la qualitat. 

 
 correcció 
 Acció que es porta a terme per a eliminar 

una no-conformitat (3.06.02) detectada. 
 
 criteri d’auditoria 
 Política, procediment (3.04.05) o requisit 

(3.01.02). 
 
 defecte 
 Incompliment d’un requisit (3.01.02) que 

s’associa a un ús previst o especificat. 
 
 disseny i desenvolupament 
 Conjunt de processos (3.04.01) que 

transformen els requisits (3.01.02) en 
característiques (3.05.01) especificades o 
en l’especificació (3.07.03) d’un producte 
(3.04.02), procés (3.04.01) o sistema 
(3.02.01). 

 
 document 
 Informació (3.07.01) i el seu mitjà de 

suport. 
 
 eficàcia 
 Grau en què es porten a terme les 

activitats planificades i s’obtenen els 
resultats previstos. 

 
 eficiència 
 Relació entre els resultats obtinguts i els 

recursos utilitzats. 
 
 ens auditat 
 veg. organització auditada 
 
 equip auditor 
 veg. equip d’auditoria 
 
 equip d’auditoria 
 sin. compl. equip auditor 
 Un o més auditors (3.09.09) que duen a 

terme una auditoria (3.09.01) amb el 
suport, si cal, d’experts tècnics (3.09.11). 

 
 especificació 
 Document (3.07.02) que estableix 

requisits (3.01.02). 
 

 estructura de l’organització 
 Disposició de responsabilitats, autoritats i 

relacions entre el personal. 
 
 expert -a tècnic -a 
 <auditoria> Persona que aporta 

experiència o coneixements específics a 
l’equip d’auditoria (3.09.10). 

 
 gestió 
 Conjunt d’activitats que es coordinen per 

a dirigir i controlar una organització 
(3.03.01). 

 
 gestió de la qualitat 
 Conjunt d’activitats que es coordinen per 

a dirigir i controlar una organització 
(3.03.01) pel que fa a la qualitat 
(3.01.01). 

 
 informació 
 Dades significatives. 
 
 infraestructura 
 <organització> Sistema (3.02.01) 

d’instal·lacions, equips i serveis 
necessaris per al funcionament d’una 
organització (3.03.01). 

 
 inspecció 
 Avaluació de la conformitat mitjançant 

l’observació i el dictamen i, quan cal, 
mitjançant la mesura, la prova o el 
calibratge. 

 
 manual de la qualitat 
 Document (3.07.02) que especifica el 

sistema de gestió de la qualitat (3.02.03) 
d’una organització (3.03.01). 

 
 millora contínua 
 Activitat recurrent per a augmentar la 

capacitat d’acomplir els requisits 
(3.01.02). 

 
 millora de la qualitat 
 Part de la gestió de la qualitat (3.02.08) 

destinada a fer augmentar la capacitat 
d’acomplir els requisits de la qualitat. 

 
 no-conformitat 
 Incompliment d’un requisit (3.01.02). 
 
 objectiu de la qualitat 
 Fi que s’ambiciona, o es pretén 

aconseguir, relacionat amb la qualitat 
(3.01.01). 

 
 organització 
 Conjunt de persones i instal·lacions amb 

una disposició de responsabilitats, 
autoritats i relacions. 

 
 organització auditada 
 sin. compl. ens auditat 
 Organització (3.03.01) que és objecte 

d’una auditoria (3.09.01). 
 
 part interessada 
 Persona o grup que té un interès en el 

funcionament o l’èxit d’una organització 
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(3.03.01). 
 
 pla d’auditoria 
 Descripció de les activitats i els detalls per 

a una auditoria (3.09.01). 
 
 pla de la qualitat 
 Document (3.07.02) que especifica quins 

procediments (3.04.05) i recursos 
associats s’han d’aplicar, qui els ha 
d’aplicar i quan s’han d’aplicar a un 
projecte (3.04.03), producte (3.04.02), 
procés (3.04.01) o contracte específics. 

 
 planificació de la qualitat 
 Part de la gestió de la qualitat (3.02.08) 

destinada a establir els objectius de la 
qualitat (3.02.05) i a especificar els 
processos (3.04.01) operatius necessaris 
i els recursos que s’hi relacionen per a 
acomplir els objectius de la qualitat. 

 
 política de la qualitat 
 Conjunt d’intencions i orientacions 

generals d’una organització (3.03.01) 
relatives a la qualitat (3.01.01), tal com 
les expressa formalment l’alta direcció 
(3.02.07). 

 
 procediment 
 Manera especificada per a dur a terme 

una activitat o un procés (3.04.01). 
 
 procés 
 Conjunt d’activitats que s’interrelacionen 

o interactuen, les quals transformen 
elements d’entrada en elements de 
sortida. 

 
 procés de qualificació 
 Procés (3.04.01) que demostra l’aptitud 

per a acomplir els requisits (3.01.02) 
especificats. 

 
 producte 
 Resultat d’un procés (3.04.01). 
 
 programa d’auditoria 
 Conjunt d’una o més auditories (3.09.01) 

planificades per a un període de temps 
determinat i dirigides cap a un propòsit 
específic. 

 
 projecte 
 Procés (3.04.01) únic consistent en un 

conjunt d’activitats coordinades i 
controlades amb dates d’inici i 
d’acabament, dutes a terme per a assolir 
un objectiu conforme a uns requisits 
(3.01.02) específics, que inclouen les 
limitacions de temps, de cost i de 
recursos. 

 
 prova d’auditoria 
 Registre (3.07.06), declaració de fets o 

qualsevol altra informació (3.07.01) 
verificable i pertinent per als criteris 
d’auditoria (3.09.03). 

 
 prova objectiva 
 Dades que donen suport a l’existència o a 

la veracitat d’alguna cosa. 
 
 proveïdor -a 
 Organització (3.03.01) o persona que 

proporciona un producte (3.04.02). 
 
 qualitat 
 Grau en el qual un conjunt de 

característiques (3.05.01) inherents 
acompleix els requisits (3.01.02). 

 
 reelaboració 
 Acció que es porta a terme en un 

producte (3.04.02) no conforme perquè 
esdevingui conforme als requisits 
(3.01.02). 

 
 registre 
 Document (3.07.02) que presenta 

resultats obtinguts o aporta proves 
d’activitats que s’han acomplert. 

 
 requisit 
 Necessitat o expectativa establerta, 

generalment implícita o obligatòria. 
 
 revisió 
 Activitat que es duu a terme per a 

determinar la conveniència, l’adequació i 
l’eficàcia (3.02.14) d’allò que s’examina 
per a assolir uns objectius establerts. 

 
 satisfacció del client 
 Percepció del client sobre el grau en què 

s’han acomplert els seus requisits 
(3.01.02). 

 
 sistema 
 Conjunt d’elements que s’interrelacionen 

o interactuen. 
 
 sistema de gestió 
 Sistema (3.02.01) que s’utilitza per a 

establir una política i uns objectius i per a 
assolir aquests objectius. 

 
 sistema de gestió de la qualitat 
 Sistema de gestió (3.02.02) que s’utilitza 

per a dirigir i controlar una organització 
(3.03.01) pel que fa a la qualitat 
(3.01.01). 

 
 traçabilitat 
 Capacitat per a reproduir l’historial, 

l’aplicació o la localització d’allò que 
s’examina. 

 
 validació 
 Confirmació mitjançant l’aportació de 

proves objectives (3.08.01) del 
compliment dels requisits (3.01.02) per a 
una utilització específica o una aplicació 
prevista. 

 
 verificació 
 Confirmació mitjançant l’aportació de 

proves objectives (3.08.01) del 
compliment dels requisits (3.01.02) 
especificats. 
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Terminologia específica del TERMCAT 
 

aplicacions 
 Procés de suport dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou 
lesinstruccions que se segueixen per a 
validar el programari (o sistema) 
desenvolupat internament abans de posar-
lo en marxa o fer-lo disponible als usuaris. 

 
articles i comunicacions 

 Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT que consisteix a 
elaborar i donar a conèixer pels canals 
adequats els articles i les comunicacions 
en què l’autoria total o compartida 
correspon al Centre com a institució o a 
algun dels seus treballadors, amb 
l’objectiu d’optimitzar-ne la qualitat i 
l’impacte i d’assegurar-ne la màxima 
difusió interna i externa. 

 
 assessorament documental 
 Assesorament terminològic que consisteix 

a oferir suport documental i metodològic 
per a la resolució de consultes 
documentals sobre terminologia de 
qualsevol àmbit d’especialitat. 

 
 assessorament terminològic 
 Procés clau dins del mapa de processos 

del TERMCAT que consisteix a oferir suport 
terminològic i metodològic per a la 
resolució de consultes sobre terminologia 
de qualsevol àmbit d’especialitat, per a 
l’elaboració d’obres terminològiques, per a 
la redacció o traducció de textos 
especialitzats i per a la localització de 
productes informàtics en llengua catalana. 

 
 assessorament terminològic de 

projectes 
 Assessorament terminològic que 

consisteix a oferir suport terminològic i 
metodològic per a l’elaboració d’obres 
terminològiques, per a la redacció o 
traducció de textos especialitzats i per a 
la localització de productes informàtics en 
llengua catalana. 

 
 assessorament terminològic puntual 
 Assessorament terminològic que 

consisteix a oferir suport terminològic i 
metodològic per a la resolució de 
consultes terminològiques de qualsevol 
àmbit d’especialitat. 

 
 auditoria interna 

Procés estratègic dins del mapa de 
processos del TERMCAT, de caràcter intern, 
que es duu a terme un cop l’any a fi de 
determinar si el sistema de gestió de la 
qualitat implantat al Centre compleix els 
requisits necessaris, s’adequa a la 
planificació i es manté de manera 
correcta, i per identificar alhora 
oportunitats de millora en els processos 
de treball. 

 

Nota: Al TERMCAT, per decisió pròpia, 
l’auditoria interna és realitzada per un 
agent extern, amb l’objectiu de garantir la 
màxima objectivitat i independència 
d’aquest procés que constitueix la base 
de l’autodeclaració de conformitat del 
Centre. 

 
 base de dades terminològiques 
 Conjunt de dades terminològiques 

organitzades d’acord amb una estructura 
preestablerta. 

 
 Cercaterm 
 Servei de consultes terminològiques en 

línia del TERMCAT.  
 Nota: És una eina gratuïta de consulta 

multilingüe que ajuda a resoldre els 
dubtes terminològics que es poden 
produir durant l’elaboració o la traducció 
de textos especialitzats de qualsevol 
àmbit del coneixement en llengua 
catalana. 

 
cobertura de vacants 

 Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT que inclou el 
conjunt d’actuacions que es duen a terme 
dins del sistema de gestió del component 
humà per donar accés a un treballador de 
l’organització o col·laborador extern a 
ocupar una plaça que hagi quedat vacant. 

 
 comunicació externa 
 Procés estratègic dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou un 
conjunt d’actuacions comunicatives entre 
l’organització i els seus públics externs en 
el marc del pla de comunicació del 
Centre. 

 
 comunicació interna 
 Procés de suport dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou un 
conjunt d’actuacions comunicatives entre 
l’organització i els treballadors del Centre. 

 
 concurs de mèrits 
 Procés de suport dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou el 
conjunt d’actuacions que es duen a terme 
dins del sistema de gestió del component 
humà quan s’opta per donar accés a un 
lloc de treball a partir de la valoració dels 
mèrits dels aspirants d’acord amb un 
barem preestablert. 

 
condicions laborals 
Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT que regula els 
aspectes organitzatius del Centre, amb 
l’objectiu de garantir el bon 
desenvolupament de les activitats que 
s’hi duen a terme. 

 
contractació administrativa 

 Procés estratègic dins del mapa de 
processos del TERMCAT que inclou el 
conjunt d’actuacions que es duen a terme 
dins del sistema de gestió econòmica i 
logística en relació, d’una banda, amb la 
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formalització d’un contracte entre el 
Centre i la persona seleccionada, 
mitjançant el pla de reclutament i acollida 
per a col·laborar en un projecte concret, i, 
de l’altra, la formalització dels encàrrecs 
als especialistes dels projectes i els 
especialistes puntuals, d’acord amb els 
barems aprovats anualment pel Consell de 
Direcció del Centre.  

 
 contractació i acollida del personal 
 Procés de suport dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou el 
conjunt d’actuacions que es duen a terme 
dins del sistema de gestió del component 
humà, d’una banda, en relació amb la 
formalització d’un contracte de treball 
mitjançant el qual el Centre convé amb 
una persona que entri a treballar al seu 
servei, i de l’altra, en relació amb la 
rebuda del nou treballador en el si de 
l’organització. 

 
 dada terminològica 
 Dada relativa a un concepte o a la seva 

denominació. 
 
 diccionari terminològic 
 Conjunt d’articles terminològics que 

presenten informació relativa a conceptes 
o denominacions d’un o més dominis 
específics. 

 
 difusió terminològica 
 Procés estratègic dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou un 
conjunt d’actuacions destinades a donar a 
conèixer la terminologia catalana en els 
sectors especialitzats i en la societat en 
general. 

 
 direcció estratègica 
 Mètode de direcció d’una organització en 

què es fixen uns objectius a llarg termini 
perquè aquesta assoleixi un 
posicionament avantatjós en l’entorn on 
desenvolupa la seva activitat. 

 
 direcció per objectius 
 Mètode de direcció d’una organització en 

què els objectius, generalment 
quantificables, són assignats als 
responsables dels diferents programes, 
que disposen del poder i els mitjans per a 
dur-los a terme. 

 
disseny dels llocs de treball 
Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT que consisteix a 
estructurar i assignar les tasques pròpies 
de cadascun dels llocs de treball del 
Centre i a determinar les relacions 
jeràrquiques i productives amb altres llocs 
de treball de l'organització, a fi d'assolir 
de manera més efectiva i eficaç els 
objectius. 
 
edició i publicacions 

 Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT que consisteix a 
fer possible la difusió en formats diversos 

dels materials que elabora o en què 
participa el TERMCAT. 

 
 elaboració de productes terminològics 
 Procés clau dins del mapa de processos 

del TERMCAT que consisteix a concebre 
una obra terminològica, planificar-ne 
l’execució, dur-la a terme, difondre-la i 
avaluar-la. 

 
 estratègia 
 Alternativa d’acció que es tria entre 

d’altres de possibles per aconseguir uns 
objectius determinats. 

 
 fluxograma 
 Representació d’un procés mitjançant un 

dibuix o un esquema. 
 
 formació del personal 
 Procés de suport dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou el 
conjunt d’actuacions que es duen a terme 
dins del sistema de gestió del component 
humà per millorar les competències 
tècniques i professionals de les persones 
a la feina, enriquir-ne els coneixements, 
desenvolupar-ne les aptituds i millorar-ne 
les capacitats, per mitjà de l’experiència i 
de sistemes i procediments diversos 
d’aprenentatge. 

 
 formació en terminologia 
 Procés de suport dins del mapa de 

processos del TERMCAT [...] 
 
 gestió d’incidències 
 Procés estratègic dins del mapa de 

processos del TERMCAT que consisteix a 
atendre i resoldre les no-conformitats, les 
incidències, els suggeriments, les queixes 
i les peticions detectades en l’aplicació 
dels controls del mateix sistema de 
qualitat o bé pel personal del TERMCAT, 
pels seus col·laboradors o pels seus 
usuaris. 

 
 gestió d’acords i de convenis 

Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT que inclou les 
actuacions que es duen a terme per 
elaborar acords i convenis amb altres 
organismes que contenen els pactes en 
relació amb la col·laboració. 

 
 gestió de les compres 
 Procés de suport dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou el 
conjunt d’actuacions que l’organització 
duu a terme per a la consecució d’un 
actiu material, immaterial o d’un servei a 
canvi d’un preu convingut i amb unes 
condicions preestablertes. 

 
gestió del coneixement 

 Procés estratègic dins del mapa de 
processos del TERMCAT [...] 

 
 gestió del pressupost 
 Procés estratègic dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou el 
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conjunt d’actuacions que es duen a terme 
durant l’any per gestionar els recursos 
econòmics tant de despesa com d’ingrés, 
les modificacions i les liquidacions 
corresponents. 

 
gestió dels recursos bibliogràfics 
Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT que consisteix a 
seleccionar, adquirir, catalogar i difondre 
les monografies, les publicacions 
periòdiques i la literatura grisa, tant en 
format paper com en format electrònic, 
que han de formar part de la biblioteca del 
Centre. 

 
 gestió documental 
 Procés de suport dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou un 
conjunt de directrius i criteris generals 
tècnics i pràctics que permeten 
administrar el flux de documents generat 
o rebut pel TERMCAT en l’exercici de les 
seves funcions, tot garantint-ne la 
recuperació i conservació. 

 
gestió logística 
Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT que inclou el 
conjunt d’actuacions relacionades amb el 
manteniment preventiu o correctiu de les 
instal·lacions del Centre. 

 
 gestió terminològica 
 Procés de suport dins del mapa de 

processos del TERMCAT que consisteix a 
fer el seguiment, el control i el 
manteniment, d’una banda, dels 
repositoris que integren les bases de 
dades terminològiques del TERMCAT i, 
d’una altra banda, de les dades 
terminològiques que són de consulta 
pública des del web del TERMCAT. 

 
 Gestor de Terminologia 
 sigla GdT 
 Eina dissenyada específicament pel 

TERMCAT per a tractar la terminologia de 
manera integrada, automatitzada i 
compartida, utilitzada pels seus 
terminòlegs, que permet gestionar dades 
terminològiques multilingües des de fases 
incipients d’un treball de recerca fins a les 
fases finals de preparació per a l’edició o 
exportació cap a interfícies de consulta 
pública. 

 
 innovació 
 Procés estratègic dins del mapa de 

processos del TERMCAT [...] 
 
 instrucció 
 Document que descriu el conjunt 

d’operacions que cal fer per a executar 
una acció determinada. 

 ex. Com imprimir un document a doble 
cara 

 
 llista de control de versions 
 Llista de control documental que inclou la 

referència de les versions vigents de tots 

els documents que integren el sistema de 
gestió de la qualitat i el pla estratègic. 

 
 metodologia i criteris 
 Procés de suport dins del mapa de 

processos del TERMCAT que consisteix en 
l’elaboració i l’actualització dels criteris 
teòrics que regulen el treball terminològic, 
per garantir l’adequació teòrica, la 
sistematicitat i la coherència de les dades 
terminològiques del TERMCAT i per oferir 
pautes terminològiques als usuaris 
externs. 

 
 missió 
 Finalitat de caràcter global pretesa per 

una organització, que representa la seva 
raó de ser i els valors fonamentals en què 
se sustenta. 

 
 normalització terminològica 
 Procés clau dins del mapa de processos 

del TERMCAT que consisteix a establir 
oficialment, per mitjà d’un òrgan 
reconegut, les denominacions catalanes 
més adequades dels conceptes 
especialitzats que ho requereixen i els 
criteris lingüístics necessaris per al treball 
terminològic, a fer-ne difusió i a avaluar-
ne posteriorment l’ús. 

 Nota: L’òrgan encarregat de la 
normalització terminològica, segons els 
Estatuts del Termcat, és el Consell 
Supervisor, integrat per membres de 
l’Institut d’Estudis Catalans i del TERMCAT 
i per especialistes de diversos àmbits del 
coneixement. L’establiment de 
denominacions i de criteris es fa sobre la 
base d’estudis aprofundits en què es 
tenen en compte aspectes lingüístics, 
terminològics i d’ús. 

 
 pla de comunicació 
 Pla que estableix uns objectius de 

comunicació i les estratègies i accions per 
aconseguir-los. 

 
 pla estratègic 
 Pla que recull de manera detallada i 

sistematitzada els objectius d’una 
organització, les polítiques i les 
actuacions previstes per a assolir-los en 
un termini determinat, i els sistemes i 
instruments de control corresponents. 

 
 planificació estratègica 
 Procés estratègic dins del mapa de 

processos del TERMCAT que consisteix a 
establir els objectius del Centre, les 
polítiques i les actuacions previstes per a 
assolir-los en un termini determinat, i els 
sistemes i instruments de control 
corresponents. 

 
prevenció de riscos laborals 

 Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT que consisteix a 
desplegar el conjunt d'accions o mesures 
adoptades o previstes en totes les fases 
de l'activitat de l’organització a fi d'evitar 
o reduir els riscos derivats del treball. 
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 procediment 
 Document que descriu un conjunt 

d’actuacions que cal seguir per a dur a 
terme un procés en el qual poden 
intervenir diferents persones o àrees de 
treball del Centre. 

 ex. Actualització de la Neoloteca 
 
 procés estratègic 
 Cadascun dels processos destinats a 

definir i controlar les fites de 
l’organització, les seves polítiques i les 
seves estratègies. 

 Nota: Els processos estratègics defineixen 
activitats de planificació i de gestió 
generalment vinculades a la Direcció del 
Centre. 

 
 procés clau 
 Cadascun dels processos que permeten 

generar el producte o el servei que el 
Centre lliura als seus usuaris. 

 Nota: En concret, en el TERMCAT els 
processos clau són els processos que 
defineixen les activitats que es duen a 
terme en relació amb la normalització 
terminològica en català, l’elaboració de 
productes terminològics, l’assessorament 
terminològic (documental, puntual i de 
projectes), la valoració terminològica de 
productes i la traducció de normes al 
català. 

 
 procés de suport 
 Cadascun dels processos necessaris per 

al desenvolupament dels processos clau. 
 Nota: En general, els processos de suport 

no aporten benefici directe sinó despeses 
per al bon funcionament del servei. 

 
 protocol 
 Document associat a un procés clau, 

estratègic o de suport del TERMCAT, o bé 
requerit per la norma ISO 9001:2008, 
que inclou el fluxograma del procés o el 
procediment que el descriu, indicadors 
anuals que l’avaluen, referències a 
l’apartat de la norma que li és d’aplicació i 
als documents associats, la llista de 
revisions i la data d’aprovació. 

 ex. Gestió documental; Elaboració de 
productes terminològics 

 
 reclutament i selecció del personal 
 Procés de suport dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou el 
conjunt d’actuacions que es duen a terme 
dins del sistema de gestió del component 
humà, d’una banda, en relació amb la 
recerca, la identificació i la captació de 
candidats per dotar un lloc de treball dins 
l’organització, i de l’altra, en relació amb 
l’elecció i la incorporació de la persona 
idònia per a ocupar-lo. 

 
relacions institucionals i projecció 

 Procés estratègic dins del mapa de 
processos del TERMCAT que inclou el 
conjunt d’actuacions que es duen a terme 
amb institucions, organismes i col·lectius 

professionals de l’àmbit català, estatal i 
internacional, dedicats al foment de la 
llengua i la terminologia, per a la 
realització de projectes i activitats que 
impulsen  la projecció de la terminologia 
catalana i contribueixen a la visibilitat i el 
prestigi internacional del català.  

 
 responsable 
 Persona que garanteix la realització d’una 

tasca. 
 
 servei terminològic 
 Prestació relacionada amb el treball 

terminològic oferta per una organització, 
empresa o persona, que té valor per a 
l’usuari, és susceptible de satisfer una 
necessitat i, generalment, és intangible. 
 
Secretariat de l’AET 

 Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT, que descriu les 
funcions que té assignades el Centre com 
a secretariat executiu de l’Associació 
Europea de Terminologia (AET) des del 
març de 2011 i que consisteixen a 
coordinar les accions comunicatives i de 
cooperació d’aquest organisme, 
especialment pel que fa als acords de 
col·laboració amb altres institucions de 
l’àmbit terminològic internacional, les 
accions de cooperació amb els membres 
de l’associació, la gestió del web 
corporatiu i dels actes corporatius, la 
coordinació del fòrum virtual, el 
llançament mensual del butlletí de l’AET i 
la gestió de la documentació oficial que 
regula l’organisme. 

 
sistemes informàtics 

 Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT que inclou un 
conjunt d’actuacions associades al 
maneig automatitzat de la informació i a 
l’ús de les TIC dins l’organització, amb la 
voluntat de satisfer les necessitats dels 
usuaris d’aquests recursos. 

 
 tasca 
 Qualsevol de les actuacions que duu a 

terme una organització amb la intenció 
d’assolir un objectiu. 

 
 terme 
 Designació composta d’un o més mots 

que representa un concepte en una 
llengua d’especialitat. 

 
 terminologia 
 Conjunt de termes propis d’un àmbit 

d’especialitat. 
 
 terminologia 
 Ciència interdisciplinar que estudia 

l’estructura, la formació, el 
desenvolupament, l’ús i la gestió de 
terminologies en diferents dominis. 

 
 traducció de normes tècniques 
 Procés clau dins del mapa de processos 

del TERMCAT que consisteix a elaborar la 
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versió catalana de normes tècniques 
d’aplicació estatal o internacional d’acord 
amb les recomanacions de la norma UNE-
EN 15038 sobre serveis de traducció. 

 
 treball terminològic 
 Activitat relativa a la sistematització de la 

recollida, la descripció, el tractament i la 
presentació de conceptes i de les seves 
denominacions. 

 
ús i implantació de termes 
normalitzats 

 Procés de suport dins del mapa de 
processos del TERMCAT que consisteix a 
avaluar, sobre la base d’estudis empírics, 
l’ús real de les formes normalitzades dins 
els corresponents àmbits d’especialitat. 

 
 usuari -ària 

 Organització o persona que rep o utilitza 
un servei. 

 
 valoració terminològica de productes 
 Procés clau dins del mapa de processos 

del TERMCAT que consisteix a avaluar la 
qualitat terminològica d’un producte 
terminològic o especialitzat. 

 
 xarxes d’especialistes 
 Procés estratègic dins del mapa de 

processos del TERMCAT que inclou el 
conjunt d’actuacions associades a la 
creació i manteniment de canals de 
participació d’especialistes i professionals 
lingüístics en el desenvolupament i la 
difusió de la terminologia catalana. 
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9.2 Annex 2. Política de la qualitat 
 
 
El TERMCAT, com a institució pública, i en el marc de la seva responsabilitat social, 
assumeix el repte de la millora contínua atenent especialment a la satisfacció de les 
necessitats dels usuaris. En aquest sentit, s’ha dotat d’un pla estratègic amb uns 
objectius que apunten a la millora de la qualitat i a l’excel·lència de l’organització. 
 
La missió del TERMCAT, tal com es defineix al seu pla estratègic 2012-2015, és 
garantir la disponibilitat de la terminologia catalana en tots els sectors de coneixement i 
d’activitat, mitjançant la creació i la transferència d’eines i recursos de qualitat, amb 
vocació de servei i mantenint un diàleg permanent amb els grups implicats, en un 
context determinat per la globalització i la crisi econòmica, dins del procés general de 
normalització de la llengua catalana. 
 
Els serveis que el TERMCAT ofereix als usuaris estan dissenyats i implantats a partir de 
la detecció de necessitats, requisits i expectatives dels grups d’interès, a fi 
d’aconseguir la seva satisfacció, i estan sotmesos a un procés de millora contínua i 
d’avaluació en el marc del sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2008. 
 
Al TERMCAT, la qualitat és un valor compartit que identifica la manera de fer de tots els 
membres de l’organització, que es basa en un sistema de gestió de processos entesos 
de manera global i integrada i en la voluntat de comunicació contínua amb els usuaris i 
clients per avaluar percepcions i detectar necessitats. 
 
La manera de fer del TERMCAT se singularitza, a més, per un conjunt de valors 
compartits i comunament acceptats, que configuren un model orientador i inspirador 
de la conducta de les persones que integren l’organització: 

 
• Compromís amb la llengua catalana 
• Vocació de servei 
• Qualitat en el treball 
• Treball en xarxa 
• Comunicació interna i externa 
• Obertura internacional 
• Les persones com a centre de l’activitat 
• Voluntat d’anticipació i d’innovació 
• Compromís personal i responsabilitat individual 
• Compromís social de l’organització 
• Valors democràtics, respecte, civisme 
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9.3 Annex 3. Organigrama 
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Llista de revisions 
 
 
v07 Actualització de l’organigrama (v04); referència al T_ermometre a 

l’apartat Control dels registres; actualització de l’apartat de 
normativa vigent 

Data: 28.10.2011 

v08 Revisió i actualització global del document, fonamentalment amb 
motiu de la entrada en vigor del nou pla estratègic 2012-2015 

Data: 12.09.2012 

v09 Actualització de la llista de protocols vigents i de les referències que 
hi havia a l’apartat 7.4 

Data: 30.10.2012 

 
 
 
 

Aprovat per Direcció 

Data: 13.11. 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La versió impresa d’aquest document és una còpia no controlada. La versió vigent és la que es consulta 
des de la intranet. 


