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DICTAMEN 25/2014 sobre el Projecte de decret de traducció i 
interpretació jurades. 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 29 d’agost de 2014, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 31 de juliol de 2014 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de 
caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret de 
traducció i interpretació jurades. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar de l’expedient de tramitació de la 
norma. 
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir 
el dia 28 d’agost i va elaborar la Proposta de dictamen. 
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de quinze articles englobats en 
cinc capítols, de quatre disposicions transitòries, d’una disposició 
derogatòria, d’una disposició final i de tres annexos. 
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix 
el Projecte de decret. També s’exposen els motius pels quals es creu 
convenient elaborar aquesta norma. 
 
El capítol 1 s’anomena “Disposicions generals” i engloba els articles 1 i 2. 
En l’article 1 s’estableix que l’objecte del Decret és regular l’habilitació 
professional per a la traducció i la interpretació jurades d’altres llengües al 
català i viceversa i en l’article 2 s’estableix el caràcter oficial de la traducció i 
de la interpretació. 
 
El capítol 2 s’anomena “Habilitació mitjançant la superació de les proves de 
traducció i d’interpretació jurades” i consta dels articles del 3 al 5. En l’article 
3 es regula la convocatòria de les proves de traducció i d’interpretació 
jurades;  mitjançant l’article 4 es regulen les proves i en l’article 5 es regula 
l’habilitació mitjançant la superació de les proves. 
 
El capítol 3 s’anomena “Habilitació mitjançant la titulació universitària en 
matèria de traducció i interpretació” i engloba els articles 6 i 7. En l’article 6 
es regula l’habilitació mitjançant la titulació universitària en matèria de 
traducció i interpretació i l’acreditació de formació específica. En l’article 7 
s’estableix que el termini per resoldre les sol·licituds d’habilitació és de tres 
mesos comptadors des de la data d’entrada de la sol·licitud. 
 
El capítol 4 s’anomena “Habilitacions d’altres administracions autonòmiques 
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o mitjançant la concurrència d’habilitacions o titulacions amb llengües 
coincidents” i engloba els articles del 8 al 12. En l’article 8 es regulen les 
habilitacions obtingudes d’altres administracions autonòmiques. L’article 9 
regula l’habilitació mitjançant la concurrència d’habilitacions o titulacions 
amb llengües coincidents. En l’article 10 s’estableix que les persones que 
disposin d’habilitacions o titulacions amb llengües coincidents han de 
comunicar a l’Administració l’inici d’activitat. En l’article 11 es determina la 
documentació que cal adjuntar a la comunicació prèvia i en l’article 12 es 
regulen el control i la verificació posterior. 
 
El capítol 5 engloba els articles del 13 al 15. En l’article 13 es regula el 
Registre de Professionals de la Traducció i la Interpretació Jurades; en 
l’article 14 es regula la verificació de la signatura i del segell i en l’article 15 
es regula el carnet acreditatiu a nom de la persona habilitada per a la 
traducció o la interpretació jurades. 
 
La disposició transitòria primera regula el règim transitori relatiu al requisit 
d’estar com a mínim en possessió del títol de grau o títol equivalent, per 
prendre part en les convocatòries d’examen. 
 
La disposició transitòria segona regula el règim transitori relatiu a 
l’habilitació de les persones llicenciades en traducció i interpretació. 
 
La disposició transitòria tercera estableix que les habilitacions realitzades i 
els carnets expedits a l’empara del Decret que ara es deroga queden 
equiparats a tots els efectes als realitzats a partir de l’entrada en vigor del 
nou Decret i que es disposa d’un termini de dos anys per efectuar els tràmits 
de verificació de la signatura i del segell. 
 
La disposició transitòria quarta estableix que l’emissió de carnets per 
permetre signar electrònicament serà aplicable sempre que hi hagi 
disponibilitat tècnica i pressupostària. 
 
La disposició derogatòria deroga el Decret 119/2000, de 20 de març, de 
traducció i interpretació jurades. 
 
La disposició final faculta el conseller o la consellera competent per dictar 
les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta 
norma. 
 
En l’annex 1 es regula el model de certificat. 
 
En l’annex 2 es regula el model de segell. 
 
En l’annex 3 s’estableixen les dades que han de constar en el carnet. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC valora les millores en l’habilitació en traducció i 
interpretació jurades a través de la incorporació de la nova estructura i 
configuració  dels ensenyaments universitaris d’acord amb els criteris de 
l’espai europeu d’educació superior, així com les possibilitats d’habilitació 
mitjançant la concurrència d’habilitacions o titulacions amb llengües 
coincidents que es regulen ex novo.  
 
Segona. Atès que aquest Dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a) 
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, es considera que seria convenient que en el preàmbul s’hi faci 
menció. 
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IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 

 
1. El CTESC considera que a l’article 2.2 caldria substituir la paraula 

“abans” per “al final”. En aquest sentit, la certificació també serviria per 
tancar la traducció.  
 

2. El CTESC considera que, per tancar el conjunt de vies d’habilitacions, a 
l’article 8 també fóra adient fer esment dels nomenaments de traductor 
intèrpret que fa el Ministeri competent en la matèria. 
 

3. El CTESC considera que, tot i que la signatura electrònica pot ser la via 
més natural, caldria que també es pogués permetre la signatura 
hològrafa. En aquest sentit el CTESC proposa la modificació de l’article 
14.5, atès que en la seva redacció no li dóna caire oficial a aquesta 
forma.  
 

4. El CTESC proposa que per millorar la identificació al model de segell, 
que es determina a l’annex 2 de la norma objecte de dictamen, es pugui 
incloure, de forma potestativa, l’adreça i el telèfon, cosa que permetria la 
possibilitat de contactar amb la persona traductora o intèrpret jurada. 

 
 
 
V. CONCLUSIÓ 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret de traducció i interpretació jurades i sol·licita al Govern que sigui 
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen. 
 
Barcelona, 29 d’agost de 2014 
 
 

 
 

 
 
 
 

El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
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Decret   /2014, de traducció i interpretació jurades 
 
 
 
Tal com disposa l'article 6 de l’Estatut d'autonomia de Catalunya, la llengua 
pròpia de Catalunya és el català i és la llengua oficial de Catalunya. De 
conformitat amb l’article 143.1, correspon a la Generalitat de Catalunya la 
competència exclusiva en matèria de llengua pròpia, que inclou, en tot cas, la 
determinació de l'abast, els usos i els efectes jurídics de la seva oficialitat, i 
també la normalització lingüística del català. D’altra banda, l’article 170.1.c) de 
l’Estatut estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva en 
matèria de treball i relacions laborals, que inclou, en tot cas, les qualificacions 
professionals a Catalunya. 
 
La internacionalització cada dia més gran de les relacions administratives, 
jurídiques, econòmiques i de tota altra índole comporta amb freqüència la 
necessitat de tenir traduccions fidels del català a altres llengües i viceversa, 
especialment en textos i actuacions dels àmbits jurídic, administratiu i econòmic. 
   
De conformitat amb la Sentència del Tribunal Constitucional 122/1989, de 6 de 
juliol, la competència dels òrgans centrals de l’Estat per regular les condicions 
d’obtenció, expedició i homologació dels títols professionals es vincula a les 
professions titulades, concepte que comporta que no totes les activitats laborals 
constitueixen professions titulades. La subjecció a determinades condicions o el 
compliment de certs requisits per poder exercir una determinada activitat laboral 
o professional és un tema diferent a la creació d’una professió titulada. En 
aquest cas, la competència correspon a la comunitat autònoma, en l’exercici de 
la competència sectorial corresponent, per la qual cosa l’habilitació és vàlida en 
l’àmbit del territori de la comunitat autònoma.      
 
L'habilitació de professionals qualificats per a la traducció i la interpretació 
jurades del català a d'altres llengües i viceversa facilita l'ús del català en la 
documentació jurídica, administrativa i econòmica. Així, aquesta habilitació 
professional equipara el català al castellà pel que fa a drets i deures de la 
ciutadania.  
 
Per tal que  les traduccions o interpretacions tinguin caràcter oficial, la disposició 
addicional setzena de la Llei estatal 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del servei 
exterior de l’Estat, exigeix que hagin estat realitzades per persones que disposen 
del títol de traductor intèrpret jurat. 
 
A través del Decret 87/1994, de 19 d'abril, de traducció i interpretació jurada 
d'altres llengües al català, i del Decret 119/2000, de 20 de març, de traducció i 
interpretació jurades, es van regular les proves necessàries per a l'habilitació 
professional per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català 
i viceversa i la creació d'un registre de persones capacitades per exercir les dites 
professions.  
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Diverses circumstàncies aconsellen ara la modificació d'aquesta regulació. En 
primer lloc, l’adaptació a la nova estructura i configuració dels ensenyaments 
universitaris d’acord amb els criteris de l’espai europeu d’educació superior pel 
que fa als requisits de titulació per a l’accés a les proves regulades en aquest 
Decret i la formació universitària específica requerida sense necessitat de 
presentar-se a les proves. En segon lloc, la necessitat de modificar el règim de 
les proves: s’eliminen les proves de català i de dret, de caràcter eliminatori, 
prèvies a la realització de les proves específiques de traducció i interpretació 
jurades, atès que l’avaluació de la competència en llengua catalana i dret 
s’incorpora en les proves específiques. En tercer lloc, la necessitat de preveure 
les futures habilitacions en traducció i interpretació jurades del català i al català 
d’altres comunitats autònomes. En quart lloc, és necessari regular noves vies 
d’habilitació que permetin incorporar-hi professionals de la traducció i la 
interpretació jurades del català a més diversitat de llengües. En cinquè lloc, pel 
que fa al Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades, la 
necessitat d’explicitar les dades que es fan públiques amb finalitats informatives i 
amb finalitats estadístiques. 
 
Vistos els articles 15 i 37.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística; 
 
Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, vist/d’acord amb el dictamen de 
la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern, 
 
Decreto: 
 
Capítol 1. Disposicions generals 
 
Article 1 
Objecte 
 
 1 És objecte d’aquest Decret la regulació de l’habilitació professional per a la 
traducció i la interpretació jurades d’altres llengües al català i viceversa. 
 
 2 L’habilitació a què es refereix l’apartat 1 s’obté mitjançant els procediments 
establerts en aquest Decret. L’habilitació no comporta cap vincle orgànic ni 
laboral amb l’Administració de la Generalitat.  
 
 3 Les habilitacions per a les modalitats de traducció i d’interpretació són 
independents l’una de l’altra. 
 
Article 2 
Caràcter oficial de la traducció i de la interpretació 
 
 1 Les traduccions i les interpretacions d’altres llengües al català i viceversa 
que facin les persones titulars de l’habilitació professional que regula aquest 
Decret tenen caràcter oficial. 
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 2 Els professionals de la traducció i de la interpretació jurades han de 
certificar amb la seva signatura electrònica o hològrafa i el seu segell la fidelitat i 
l’exactitud de les seves actuacions, per a la qual cosa han d’utilitzar una fórmula 
en què es faci constar la llengua d’origen, el lloc i la data. La certificació s’ha de 
fer constar abans de la traducció, i la signatura i el segell han de constar a cada 
full. La certificació i el segell s’han d’ajustar literalment als models que consten 
als annexos 1 i 2, respectivament.  
 
Capítol 2. Habilitació mitjançant la superació de les proves de traducció i 
d’interpretació jurades  
 
Article 3 
Convocatòria de proves de traducció i d’interpretació jurades  
 
 1 Poden prendre part en les proves de traducció o d’interpretació jurades les 
persones que compleixin els requisits següents: 
 a) Ser major d’edat.  
 b) Estar en possessió, com a mínim, d’un títol oficial de l’Estat espanyol de 
grau o títol equivalent, o un títol estranger que hagi estat homologat a aquest per 
l’Administració General de l’Estat, sens perjudici del que disposa la disposició 
transitòria primera.  
 
Els aspirants han de complir aquests requisits el dia de finalització del període de 
sol·licitud d’inscripció. 
 
 2 La direcció general competent en matèria de política lingüística convoca les 
proves de traducció i d’interpretació jurades d’aquelles llengües i modalitats que 
considera necessàries tenint en compte les necessitats detectades, i l’oferta de 
llengües i modalitats incloses en el Registre de professionals de la traducció i la 
interpretació jurades. 
 
 3 Les proves es convoquen mitjançant una resolució de la persona titular de la 
direcció general competent en matèria de política lingüística, que es publica al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 4 La resolució de convocatòria de les proves de traducció i d’interpretació 
jurades ha d’indicar: 
 a) Les llengües i modalitats objecte de l’examen. 
 b) El termini, el procediment i les condicions d’inscripció. 
 c) Les dates de les proves i la localitat on es realitzaran. 
 d) L’import de la taxa. 
 e) L’estructura, el contingut de les proves i la puntuació mínima per superar-
les. 
 f) El lloc on es publicaran les llistes de persones admeses i excloses i els 
resultats de les proves. 
 g) La composició dels tribunals. 
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 5 Sens perjudici del que disposen els apartats 2, 3 i 4, la direcció general 
competent en matèria de política lingüística difon amb antelació suficient la 
previsió del calendari de convocatòries i les llengües i modalitats que es 
convocaran. 
 
 6 Les sol·licituds per prendre part en les proves d’habilitació es poden 
presentar a la direcció general competent en matèria de política lingüística, així 
com a la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial de la Generalitat i, si s’escau, 
en el portal d’accés i de tramitació de la Generalitat de Catalunya adreçat a les 
empreses, en imprès normalitzat que es pot descarregar des del portal esmentat, 
sens perjudici que es puguin presentar en qualsevol dels llocs previstos a l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
 7 El tribunal qualificador de cada llengua es compon de tres persones que 
exerceixen la presidència, la vicepresidència i la secretaria, respectivament, i 
d’un màxim de sis vocals. La direcció general competent en matèria de política 
lingüística ha de promoure la representació equilibrada de dones i homes en la 
composició del tribunal qualificador.  
 
 8 Les funcions de cada tribunal qualificador són les següents: 
 a) El disseny, l’elaboració, l’administració, la correcció i la valoració de les 
proves de les llengües i modalitats convocades. 
 b) L’aprovació de resultats.  
 c) La revisió dels exàmens i l’emissió dels informes tècnics corresponents en 
cas d’interposició de recurs contra la qualificació obtinguda. 
 
Article 4 
Proves de traducció i interpretació jurades 
 
 1 Les proves de traducció s’estructuren en les àrees següents: àrea de 
traducció directa, àrea de traducció inversa i una àrea amb preguntes sobre 
qüestions lingüístiques en què l’examinand o examinanda ha de justificar i 
d’argumentar les solucions que hagi donat a aspectes concrets de la traducció. 
La finalitat d’aquesta prova és avaluar els coneixements i les capacitats 
necessàries per traduir textos de l’àmbit jurídic, administratiu o socioeconòmic, o 
textos formals no literaris. 
 
 2 Les proves d’interpretació s’estructuren en les àrees següents: domini de les 
tècniques d’interpretació, nivell de llengua catalana i nivell de la llengua objecte 
d’interpretació. La finalitat d’aquesta prova és avaluar els coneixements i les 
capacitats necessàries per fer una traducció oral d’enllaç entre dos subjectes, 
cosa que comporta tant la interpretació consecutiva directa com la inversa. 
 
 
Article 5  
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Habilitació mitjançant la superació de les proves de traducció i d’interpretació 
jurades  
 
 Les persones que han superat les proves convocades per la direcció 
general competent en matèria de política lingüística són habilitades d’ofici com a 
traductores o intèrprets jurades per la persona titular de la direcció general 
competent en matèria de política lingüística i donades d’alta al Registre de 
professionals de la traducció i la interpretació jurades, d’acord amb el que preveu 
l’article 13.2 d’aquest decret. 
 
Capítol 3. Habilitació mitjançant la titulació universitària en matèria de traducció i 
d’interpretació 
 
Article 6 
Habilitació mitjançant la titulació universitària en matèria de traducció i 
d’interpretació, i l’acreditació de formació específica 
 
 1. Poden sol·licitar l’habilitació com a professionals de la traducció jurada a la 
persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística, 
sense necessitat de superar les proves regulades en aquest Decret, les 
persones que posseeixin una titulació oficial de grau en traducció i interpretació, 
o bé un títol de grau d’una altra especialitat acompanyat d’un postgrau en 
traducció o interpretació jurídiques. En tot cas, s’ha d’acreditar haver superat un 
mínim de 20 crèdits del sistema europeu de transferència de crèdits (European 
Credit Transfer System, ECTS) en traducció jurídica i econòmica, els quals han 
de complir els requisits següents:  
 a) Han de correspondre obligatòriament a cadascuna de les llengües per a les 
quals se sol·licita l’habilitació com a professional de la traducció jurada i sempre 
en combinació amb el català. 
 b) Com a mínim 10 dels 20 crèdits han de correspondre a assignatures de 
grau o de postgrau de contingut específic sobre traducció jurídica, traducció 
financera, traducció econòmica o traducció de textos especialitzats. 
 c) La resta de crèdits, fins als 20, es poden obtenir a través de la realització 
de pràctiques a empreses, avalades i tutelades per la universitat corresponent, a 
través del treball de fi de grau, o a través d’altres assignatures, sempre que 
estiguin relacionats directament amb els continguts esmentats en el subapartat 
b). 
 
 2. Poden sol·licitar l’habilitació com a professionals de la interpretació jurada a 
la persona titular de la direcció general competent en matèria de política 
lingüística, sense necessitat de superar les proves regulades en aquest Decret, 
les persones que posseeixin una titulació oficial de grau en traducció i 
interpretació, o bé un títol de grau d’una altra especialitat acompanyat d’un 
postgrau en traducció o interpretació jurídiques. En tot cas, s’ha d’acreditar haver 
superat un mínim de 26 crèdits del sistema europeu de transferència de crèdits 
(ECTS) en interpretació i en traducció jurídica i econòmica, els quals han de 
complir els requisits següents: 
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 a) Han de correspondre obligatòriament a cadascuna de les llengües per a les 
quals se sol·licita l’habilitació i sempre en combinació amb el català. 
 b) 18 crèdits han de correspondre a assignatures d’interpretació de grau o 
postgrau. 
 c) 8 crèdits han de correspondre a assignatures de contingut específic sobre 
traducció jurídica, traducció financera, traducció econòmica o traducció de textos 
especialitzats, o bé a assignatures de dret o d’economia.  
 
 3. Les persones que disposen del títol de llicenciatura en traducció i 
interpretació poden sol·licitar l’habilitació com a professional de la traducció o la 
interpretació jurades en els termes que estableix la disposició transitòria segona. 
 
 4. Les sol·licituds d’habilitació com a professional de la traducció o la 
interpretació jurades d’acord amb l’establert en aquest capítol es poden 
presentar a la direcció general competent en matèria de política lingüística, i, si 
s’escau, en el portal d’accés i de tramitació de la Generalitat de Catalunya 
adreçat a les empreses, en imprès normalitzat que es pot descarregar des del 
portal esmentat, sens perjudici que es puguin presentar en qualsevol dels llocs 
previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
 5. Les sol·licituds s’han d’acompanyar de la documentació següent:  
 a) Còpia compulsada de la titulació universitària en traducció i interpretació, 
sens perjudici de l’establert a l’article 22.1.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya . 
 b) Còpia compulsada del certificat expedit per la universitat en què constin les 
assignatures, les pràctiques i els treballs referits als apartats 1, 2 i 3 amb la 
indicació de la llengua A (llengua d’origen) i de la llengua B (llengua de 
destinació) i el nombre de crèdits superats.  
 
Article 7 
Termini per resoldre les sol·licituds d’habilitació 
 
 1. El termini per notificar l’atorgament o la denegació de l’habilitació és de 3 
mesos a comptar de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al Registre 
de la direcció general competent en matèria de política lingüística.  
 
 2. Si en el termini fixat a l’apartat anterior no s’ha notificat la resolució 
expressa corresponent, les persones interessades poden entendre estimada la 
sol·licitud per silenci administratiu.  
 
Capítol 4. Habilitacions d’altres administracions autonòmiques o mitjançant la 
concurrència d’habilitacions o titulacions amb llengües coincidents. 
  
 
Article 8 
Habilitacions obtingudes d’altres administracions autonòmiques 
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 Les persones que estiguin habilitades pels organismes competents d’altres 
administracions autonòmiques per a la traducció i la interpretació jurades de les 
llengües pròpies respectives al català i viceversa poden exercir com a 
professionals de la traducció i de la interpretació jurades a Catalunya, per a la 
llengua i la modalitat o les modalitats que s’acreditin.  
 
Article 9 
Habilitació mitjançant la concurrència d’habilitacions o titulacions amb llengües 
coincidents. 
 
 Les persones que disposen d’una titulació o una habilitació oficial per a la 
traducció o interpretació jurada del català a una segona llengua i d’una altra 
titulació o habilitació oficial per a la traducció o interpretació jurada d’aquesta 
segona llengua a una tercera, poden exercir a Catalunya com a professionals de 
la traducció o la interpretació jurades del català a aquesta tercera llengua, 
sempre que presentin la comunicació prèvia regulada a l’article 10.  
  
Article 10  
Comunicació prèvia 
 
1. Les persones que disposin d’habilitacions o titulacions amb llengües 
coincidents d’acord amb l’establert en aquest capítol han de comunicar l'inici de 
la seva activitat a la direcció general competent en matèria de política lingüística 
o a la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial.  
 
2. Presentada la comunicació, la direcció general competent en matèria de 
política lingüística o l’Oficina de Gestió Empresarial emet el carnet acreditatiu a 
què fa referència l’article 15.   
 
3. Les persones que hagin obtingut habilitacions d’altres administracions 
autonòmiques poden realitzar la comunicació de l’apartat 1 a l’efecte d’obtenir el 
carnet a què fa referència l’article 15. 
 
Article 11  
Documentació que cal adjuntar a la comunicació prèvia 
 
La comunicació prèvia regulada a l’article 10 s’ha d’acompanyar de la 
documentació següent:  
 
a) En el cas que es disposi d’habilitacions obtingudes d’altres administracions 
autonòmiques, còpia compulsada de l’habilitació de l’òrgan competent de les 
comunitats autònomes corresponents. 
 
b) En el cas que es disposi d’habilitacions o titulacions amb llengües coincidents,  
còpia compulsada de la titulació o de les habilitacions a partir de les quals 
sol·liciten la nova habilitació per a la tercera llengua. 
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Article 12  
Control i verificació posterior 
 
1. La direcció general competent en matèria de política lingüística, posteriorment 
a la inscripció d'ofici en el Registre de professionals de la traducció i la 
interpretació jurades, realitzen les actuacions necessàries per comprovar la 
veracitat de la comunicació prèvia i de la documentació que s’hi adjunta, així 
com el compliment de tots els requisits necessaris per a l'exercici de l'activitat. 
 
2. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada 
o document que acompanya o consta en la comunicació prèvia comporten, amb 
l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte l’habilitació i 
impedeixen exercir com a professional de la traducció o de la interpretació 
jurades des del moment en què es coneixen. 
 
La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència el 
paràgraf anterior pot comportar també l'inici de les actuacions corresponents i 
l'exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent. 
 
Capítol 5. Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades,  
verificació de la signatura i del segell i carnet acreditatiu 
 
Article 13  
Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades. 
 
 1 La direcció general competent en matèria de política lingüística és la 
responsable de la gestió i el manteniment del Registre de professionals de la 
traducció i la interpretació jurades, en el qual s’inscriuen les persones habilitades 
com a traductores o intèrprets jurades al català i del català a altres llengües.  
 
 2 A cada persona se li assigna un número de registre, que és únic amb 
independència del nombre de llengües i modalitats per a què hagi estat 
habilitada. 
 
 3 Han de figurar en el Registre les llengües i les modalitats per a les quals ha 
estat habilitada la persona traductora i/o intèrpret jurada, així com la signatura i 
el segell verificats, d’acord amb l’establert a l’article 14.  
 
 4 El tractament de les dades contingudes en el Registre està subjecte a la 
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
 5 A efectes informatius, es fa pública a la ciutadania, per mitjà del web del 
departament competent en matèria de política lingüística, la relació dels noms i 
cognoms de les persones incloses en el Registre que n’autoritzin la difusió, 
indicant la llengua o llengües i la modalitat per a la qual han estat habilitades, el 
número de registre i les dades de contacte. 
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 6 Les dades del Registre també s’usen per a tractaments estadístics i estudis 
de gènere. A tal efecte, totes les dades del Registre referents a persones s’han 
de recollir i tractar desagregades per sexes. 
 
Article 14  
Verificació de la signatura i del segell. 
 
 1. Les persones habilitades com a professional de la traducció o interpretació 
jurades de conformitat amb el previst als capítols 2, 3 i 4 poden exercir la seva 
activitat un cop hagin realitzat els tràmits de verificació de la signatura i del 
segell, sens perjudici de l’establert als apartats 2 i 5.   
 
 2. Els tràmits de verificació de la signatura i del segell no són exigibles en el 
cas d’habilitacions obtingudes d’altres administracions autonòmiques.   
 
 3. Els tràmits de verificació de la signatura i del segell s’efectuen davant de la 
direcció general competent en matèria de política lingüística, dels Serveis 
territorials del departament competent en aquesta matèria, així com de la xarxa 
d’Oficines de Gestió Empresarial.   
 
 4. En tot cas, la persona interessada ha de consignar les seves dades 
personals i la seva signatura en un formulari, i estampar-hi el seu segell, davant 
d’una persona que tingui la condició de funcionària pública, que actuarà com a 
fedatària, per tal de donar-ne trasllat al registre de professionals, perquè en 
quedi constància i es puguin contrastar amb els d’una traducció en cas 
necessari.  
 
 5. No és necessària la verificació de la signatura i del segell en el cas que les 
persones professionals de la traducció i de la interpretació jurades utilitzin 
únicament la signatura electrònica per certificar l’exactitud de les seves 
actuacions. En aquest supòsit, no té caràcter oficial l’actuació en què figuri una 
signatura hològrafa.  
 
Article 15 
Carnet acreditatiu. 
 
 1 Si la persona interessada el sol·licita, la direcció general competent en 
matèria de política lingüística o, si escau, l’Oficina de Gestió Empresarial, 
expedeixen un carnet acreditatiu a nom de la persona habilitada per a la 
traducció o la interpretació jurades, el qual ha de contenir les dades que consten 
a l’annex 3. 
 
 2 El carnet acreditatiu disposa dels elements tècnics necessaris per permetre 
signar electrònicament els documents emesos.  
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 3 El carnet acreditatiu s’elabora mitjançant procediments i amb materials que 
n’impedeixen la falsificació.  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 
Primera. Règim transitori relatiu al requisit d’estar com a mínim en possessió del 
títol de grau o títol equivalent, per prendre part en les convocatòries d’examen. 
 
 Les persones que estiguin en possessió, com a mínim, d’un títol de diplomat, 
enginyer tècnic, arquitecte tècnic o títol equivalent, o un títol estranger que hagi 
estat homologat a algun d’aquests, poden continuar prenent part en les 
convocatòries de les proves de traducció o d’interpretació. 
 
Segona. Règim transitori relatiu a l’habilitació dels llicenciats en traducció i 
interpretació.  
 
 Poden sol·licitar l’habilitació com a professionals de la traducció o la 
interpretació jurades les persones que posseeixin la llicenciatura en traducció i 
interpretació, o un títol estranger homologat a aquest, i que acreditin, mitjançant 
un certificat acadèmic emès per la universitat, que tenen una preparació 
específica en traducció administrativa, jurídica i econòmica, o en interpretació, en 
la llengua o les llengües per a les quals se sol·licita l’habilitació. Es considera 
preparació específica haver superat un mínim de 24 crèdits en traducció jurídica i 
econòmica i de 16 crèdits en interpretació.  
 Els 24 crèdits en traducció jurídica i econòmica han de complir els requisits 
següents: 
 a) Han de correspondre obligatòriament a cadascuna de les llengües per a les 
quals se sol·licita l’habilitació i sempre en combinació amb el català. 
 b) Com a mínim 12 dels 24 crèdits han de correspondre a assignatures de 
contingut específic sobre traducció jurídica, traducció financera, traducció 
econòmica o traducció de textos especialitzats. 
 c) La resta de crèdits, fins als 24, es poden obtenir a través de la realització 
de pràctiques a empreses, avalades i tutelades per la universitat corresponent, a 
través de projectes de final de carrera o memòries de traducció, o a través 
d’assignatures, incloses les de tercer cicle, sempre que estiguin relacionats 
directament amb la traducció de textos juridicoadministratius o econòmics. 
 
Tercera. Habilitacions anteriors.  
 
Les habilitacions efectuades com a professionals de la traducció i la interpretació 
jurades conforme al que estableix el Decret 87/1994, de 19 d'abril, de traducció i 
interpretació jurada d'altres llengües al català; i el Decret 119/2000, de 20 de 
març, d’habilitació i interpretació jurades, així com els carnets expedits en cada 
cas, queden equiparats a tots els efectes als realitzats a partir de l’entrada en 
vigor d’aquest Decret. 
 



   

 11 

Els professionals habilitats de conformitat amb els decrets esmentats 
anteriorment disposen d’un termini de dos anys per efectuar els tràmits de 
verificació de la signatura i del segell a què fa referència l’article 14.   
 
Quarta. Signatura electrònica.  
 
L’establert a l’article 15 respecte l’emissió de carnets acreditatius amb els 
elements tècnics necessaris per permetre signar electrònicament els documents 
emesos serà aplicable sempre que ho permetin les disponibilitats tècniques i 
pressupostàries. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
 
 Queda derogat el Decret 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació 
jurades. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
Habilitació normativa 
 
Es faculta el conseller o la consellera competent en matèria de política lingüística 
per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest 
Decret. 
 
 
ANNEX 1 
MODEL DE CERTIFICAT 
 
(Nom i cognoms), com a (traductor/a o intèrpret jurat/ada) de (llengua), 
Certifico: que aquesta traducció al/a l’(llengua de destinació) és completa i fidel 
al document original redactat en (llengua d’origen). 
I, perquè així consti, signo aquest certificat. 
(Localitat i data) 
(Segell) 
(Signatura) 
 
ANNEX 2 
MODEL DE SEGELL 
 
 Han de figurar al segell, sense cap mena d’afegitó ni de símbol, les dades 
següents: 

a) Nom i cognoms de la persona traductora o intèrpret jurada. 
b) Número de registre. 
c) Número de document d’identitat. 
d) Llengües i modalitats per a les quals té l’habilitació. 

 
ANNEX 3 
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DADES DEL CARNET 
A l’anvers del carnet de traducció o interpretació jurades han de constar les 
dades següents: 

a) Logotip de la direcció general competent en matèria de política lingüística 
b) Nom i cognoms 
c) Número de document d’identitat  

 
Al revers del carnet s’hi ha de fer constar el fet que la persona titular del 
document figura inscrita al Registre de professionals de la traducció i la 
interpretació jurades, el número de registre, la llengua o llengües per a les quals 
està habilitada, la modalitat (traducció o interpretació) i la data d’alta al Registre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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