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1. INTRODUCCIÓ 
 

El DICCIONARI JURÍDIC és, principalment, un diccionari enciclopèdic que recull les unitats 

terminològiques (mots i expressions) que formen part de les diverses disciplines del dret. Es 

tracta d’un diccionari que conté diversos tipus d’entrades, cadascun dels quals té una 

estructura pròpia que s’explica a continuació. 

 

 

1.1. CLASSIFICACIÓ DE LES UNITATS LÈXIQUES 
 

Les unitats lèxiques que constitueixen els lemes o entrades dels articles de què es compon 

aquest diccionari són univerbals (formades per un sol mot) o pluriverbals (formades per més 

d’un mot).  

 

Les unitats lèxiques univerbals es corresponen amb les categories lèxiques tradicionals 

principals (nom, adjectiu, verb, adverbi, preposició i conjunció); la interjecció, que equival a 

una unitat lèxica pluriverbal, és considerada a part. Els elements pertanyents al conjunt format 

per les unitats pluriverbals i les unitats univerbals que hi equivalen (com ara la interjecció) 

s’anomenen unitats fraseològiques. 

 

 
Unitats univerbals 

Tipus d’unitat Exemple 

 

 

Unitat 

univerbal 

 

 

 

nom autoritat 

adjectiu pignoratiu 

verb recórrer 

adverbi reglamentàriament 

preposició [No se n’han recollit en el DJ] 

conjunció [No se n’han recollit en el DJ] 

interjecció [Vegeu enunciat fraseològic (fórmula rutinària)] 

 

 

En les unitats pluriverbals, cal distingir les concurrències —que poden ser nominals, verbals o 

adjectivals— de les locucions respectives. Les concurrències (o coŀlocacions) són sintagmes 

aparentment lliures, generats amb regles sintàctiques, que presenten un cert grau de restricció 

combinatòria determinada per l’ús, i aquest tret les distingeix de la combinació lliure de mots. 

Les locucions, en canvi, són construccions fixes formades per un grup de mots que tenen una 

significació unitària i, en general, equivalen a un element únic capaç de desenvolupar una 

funció oracional determinada. 

 

Des d’un punt de vista semàntic, el sentit de les locucions nominals i les locucions verbals no 

es pot desprendre directament de la suma de significats dels elements que les componen; per 

tant, tenen sempre un sentit figurat (vetllar les armes, donar carpetada). Se n’exclouen les 

expressions amb valor metafòric que tenen una part literal i una part figurada (sufocar una 

revolta, aixecar el setge), que són considerades concurrències. 
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Unitats fraseològiques 

Tipus d’unitat Exemple 

 concurrència nominal (N + N) decret llei 

 concurrència nominal (N + Adj / Adj + N) asil religiós 

 concurrència nominal (N + Prep + N) abús de dret 

 concurrència nominal (N + Prep + [Det +] N) territorialitat de les lleis 

Unitat 

fraseològica 

(unitat 

pluriverbal o 

que hi 

equival) 

concurrència adjectival (Adj + Adv / Adv + Adj) emplenat degudament 

concurrència verbal (V + [Det +] N
subj

) estimar la demanda 

concurrència verbal (V + [Prep +] [Det +] N
obj

) declarar en rebel·lia 

concurrència verbal (V + Adv) condemnar executòriament 

concurrència verbal (V + Adj) comprar fiat 

locució nominal [No se n’han recollit en el DJ] 

locució adjectival sa i estalvi 

locució adverbial en delicte flagrant 

locució verbal demanar els passaports (en sentit figurat) 

locució prepositiva a requeriment de 

locució conjuntiva sens perjudici que 

locució clausal com correspongui en dret 

enunciat fraseològic (parèmia) vist i plau 

enunciat fraseològic (fórmula rutinària)  

—incloent-hi les interjeccions— 

no escau 

fidepromittis? 

 

 

1.2. TIPUS D’ENTRADES 

 

1.2.1. Entrades nominals catalanes de lèxic comú (generalment, amb contingut 

enciclopèdic) 

 

Les entrades nominals catalanes de lèxic comú d’aquest diccionari es corresponen amb els 

conceptes del dret que s’hi han volgut recollir, les quals, en general, a més de la definició 

lexicogràfica, contenen informació enciclopèdica que pot ser de l’interès dels especialistes en 

dret. 

 

Aquestes entrades tenen l’equivalència en espanyol i poden contenir també sinònims i 

remissions a altres entrades. 
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1.2.2. Noms propis 

 

Les entrades corresponents a noms propis poden ser de tres classes: noms de persona 

(antropònims), noms de lloc (topònims) i noms de coses (institucions i títols de documents, 

sobretot). 

  

Els articles corresponents a antropònims contenen les dades de naixement i mort i una 

semblança curricular, generalment breu, del personatge glossat. 
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Els articles corresponents a topònims fan referència a noms de llocs històrics i contenen la 

descripció geogràfica i informació enciclopèdica sobre la història i la vigència de la 

denominació. 

 

 
 

 

Els articles corresponents a institucions i organismes contenen una definició o una descripció 

breu de la institució i informació enciclopèdica sobre la història i la vigència d’aquesta. 

 

 

 
 

 

Pel que fa als altres noms propis, en aquest diccionari s’ha tractat el terme nom propi en un 

sentit més lax del que potser és habitual: s’hi han inclòs —ultra els topònims, els noms de 
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xarxes i els títols de publicacions en sèrie— els noms de catàlegs, registres, programes i plans 

i també els títols de normes jurídiques. Aquesta adscripció permet justificar les majúscules 

inicials amb què s’han compost les dites entrades i el fet que, de vegades, s’hagi recategoritzat 

la forma de l’entrada. 
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1.2.3. Entrades no nominals catalanes de lèxic comú 

 

D’acord amb la doble classificació d’unitats que es pot veure més amunt (cf. el § 1.1), s’han 

recollit en el DICCIONARI JURÍDIC tots els mots i expressions no nominals que poden ser útils en la 

traducció de l’espanyol i en la redacció i la correcció de textos jurídics catalans. En algun cas 

escadusser, s’hi poden trobar mots o expressions que són de llengua general, però que tenen 

una incidència important en el llenguatge juridicoadministratiu o bé serveixen per a traduir 

algun gir que no es pot traslladar literalment ni amb una altra expressió catalana d’aquest 

àmbit. 

 

Aquestes entrades contenen la definició, un exemple o més, l’equivalència en espanyol i, si 

s’escau, un o diversos sinònims. De vegades, hi ha una nota d’ús o una remissió a una altra 

entrada. 

 

Cal advertir que, en general, els enunciats fraseològics no estan exemplificats; es tracta 

d’enunciats complets que no necessiten iŀlustrar l’ús que se’n fa, ja que no s’insereixen en cap 

altra oració. 

***ATENCIó! Imatges noves amb [...] en les notes d’ús!*** 
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1.2.4. Entrades llatines 

 

Els lemes llatins recollits en el DICCIONARI JURÍDIC són unitats univerbals o pluriverbals, tal 

com han estat definides més amunt. Poden pertànyer al lèxic comú o bé poden ser noms 

propis, i tant poden ser nominals com no nominals. 

 

Aquests articles contenen el lema, la llengua d’origen, l’equivalència literal en català, la 

definició i un exemple o més. De vegades, hi ha alguna observació o una nota d’ús i poden 

contenir una remissió a una altra entrada. 

 

En aquestes entrades no escau la traducció a l’espanyol. 
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2. LES OPCIONS DE CERCA 

 
Les opcions de cerca de què disposa el diccionari JURÍDIC permeten consultar-lo en relació 

amb un sol article, un bloc o exhaustivament. 

 

Com podem veure en la part superior de la pantalla, les opcions de cerca de l’edició en línia 

del DICCIONARI JURÍDIC són les que es poden observar en la figura següent, que s’expliciten en 

els subapartats que hi ha a continuació. 

 

 

 

 

 

Es pot fer la cerca per l’entrada, si es vol cercar un mot o una expressió, però també es pot fer 

la cerca dins la definició, entre els sinònims i termes relacionats o dins la informació 

enciclopèdica, o bé per l’idioma, per la llengua d’origen, per l’àrea temàtica o per l’àmbit 

territorial. 

 

 

2.1. CERCA PER ENTRADA 

 

2.1.1. Opcions de cerca 

 

Aquesta cerca ajuda a trobar els termes a partir de la forma exacta, o a partir d’una seqüència 

de lletres, utilitzant les opcions següents: 

 

— «que coincideixi amb» cerca el terme exacte escrit; 

— «que comenci per» cerca els termes que comencin per la cadena de text escrita; 

— «que contingui» cerca els termes que continguin la cadena de text escrita; 

— «que acabi per» cerca els termes que acabin per la cadena de text escrita. 
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La cerca «que coincideixi amb» apareix seleccionada per defecte; tanmateix, es pot canviar 

aquesta opció en qualsevol moment. 

 

No es pot fer una cerca amb el camp Mot, fragment de mot o sintagma a cercar buit, ni 

tampoc no es pot fer una cerca que combini els quatre paràmetres anteriors. 

 
En aquest tipus de cerca, no es tenen en compte els accents ni les majúscules. 

 

 
2.1.2. Exemple 

 

a) «que comenci per» 

 

 Permet cercar entrades que comencen per una lletra. Amb aquest tipus de cerca es 

poden consultar tots els termes del diccionari que comencen per una lletra determinada, 

per exemple, per la lletra a: 

 

 

 

 

 
 Permet cercar entrades de més d’un mot. Amb aquest tipus de cerca es poden consultar 

les entrades formades per un mot i un sintagma qualsevol (preposicional, adjectival, 

etc.). Per exemple, si busquem les entrades que comencen per dret, obtenim: 
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b) «que contingui» 

 

 Permet cercar entrades que contenen un mot o una seqüència de caràcters. Amb aquest 

tipus de cerca es poden consultar, per exemple, les entrades que contenen un terme 

específic. Si busquem, per exemple, les entrades que contenen la paraula decret, 

trobarem entrades com ara decret, Decret de Nova Planta, decretal i decretalista. 
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c) «que acabi per» 

 
 Permet cercar entrades que acabin per una seqüència gràfica concreta (com ara un 

sufix). Amb aquest tipus de cerca s’obtenen com a resultats els termes que acaben per 

una determinada seqüència gràfica. Si busquem les entrades que acabin amb el sufix  

-ció, obtenim: 

 

 

 

 

 

2.2. CERCA PER DEFINICIÓ 

 
2.2.1. Opcions de cerca 

 

La cerca per definició permet buscar a totes les definicions de les entrades. Aquest tipus de 

cerca només permet emprar l’opció «que contingui». 

 

Cal recordar que no es pot fer una cerca amb el camp Mot, fragment de mot o sintagma a 

cercar buit. 

 

 

2.2.2. Exemple 

 

Quan s’escull fer la cerca per la definició, només es pot buscar «que contingui», s’inhabiliten 

les altres opcions de cerca («que coincideixi amb», «que comenci per» i «que acabi per»). 
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a) «que contingui» 

 

 Permet cercar definicions que continguin un mot. Si consultem les definicions que 

contenen un terme específic, per exemple, codi, obtenim: 

 

 

 

 

 

2.3. CERCA PER SINÒNIMS I TERMES RELACIONATS 

 

2.3.1. Opcions de cerca 

 

Aquesta opció de cerca permet buscar entrades a partir dels sinònims o termes relacionats. Es 

poden utilitzar les opcions següents: 

 

— «que comenci per» cerca el sinònim o terme relacionat que comenci per la cadena 

de text escrita; 

— «que contingui» cerca el sinònim o terme relacionat que contingui la cadena de 

text escrita. 

 
La cerca «que contingui» apareix seleccionada per defecte. 

 

Novament, cal tenir en compte que no es pot fer una cerca amb el camp Mot, fragment de mot 

o sintagma a cercar buit, ni tampoc una cerca que combini els dos paràmetres anteriors. 

 

 

2.3.2. Exemple 

 

a) «que comenci per» 

 

 Permet cercar entrades que tenen sinònims o termes relacionats que comencen per una 

lletra o seqüència de lletres. Si busquem les entrades que tenen sinònims que comencen 

per delicte, obtenim: 

 



Diccionari jurídic 

 

 16/22 

 

 
 

 

b) «que contingui» 

 

 Permet cercar entrades que tenen sinònims o termes relacionats que contenen un terme. 

Si consultem les entrades que tenen un sinònim que conté un terme específic, per 

exemple, família, obtenim: 
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2.4. CERCA PER INFORMACIÓ ENCICLOPÈDICA 

 
2.4.1. Opcions de cerca 

 

La cerca per informació enciclopèdica permet buscar dins l’explicació enciclopèdica de les 

entrades. Aquest tipus de cerca només permet emprar l’opció «que contingui», s’inhabiliten 

les altres opcions de cerca («que coincideixi amb», «que comenci per» i «que acabi per»). 

 

Cal recordar que no es pot fer una cerca amb el camp Mot, fragment de mot o sintagma a 

cercar buit. 

 

 

2.4.2. Exemple 

 

a) «que contingui» 

 

 Permet cercar un mot dins la informació enciclopèdica. Si consultem un mot o una 

expressió continguts en la informació enciclopèdica dels articles —per exemple, 

Tribunal Constitucional—, obtenim: 
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2.5 CERCA PER IDIOMA  

 

2.5.1. Opcions de cerca 

 

La cerca per idioma permet buscar les equivalències en castellà de les entrades. La llengua 

que apareix marcada per defecte és «català».  

 

De la mateixa manera que en les cerques per entrada, en aquest tipus de cerca també es pot 

buscar la forma exacta que hom escriu o bé es poden utilitzar les opcions de cerca següents: 

 

— «que coincideixi amb» cerca l’equivalència exacta que s’escriu; 

— «que comenci per» cerca les equivalències que comencin per la cadena de text 

escrita; 

— «que contingui» cerca les equivalències que continguin la cadena de text 

escrita; 

— «que acabi per» cerca les equivalències que acabin per la cadena de text 

escrita. 

 

La cerca «que coincideixi amb» apareix seleccionada per defecte, tot i això es pot canviar 

aquesta opció en qualsevol moment. 

 

D’altra banda, no es pot fer una cerca amb el camp Mot, fragment de mot o sintagma a cercar 

buit, ni tampoc una cerca que combini els quatre paràmetres anteriors. 
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2.5.2. Exemple 

 

a) «que comenci per» 

 

 Permet cercar totes les equivalències en espanyol que comencen per un mot concret. Si 

busquem, per exemple, delito, obtenim: 

 

 

 

 
 

 

2.6. CERCA PER LLENGUA D’ORIGEN 

 

2.6.1. Opcions de cerca 

 
La cerca per llengua d’origen permet buscar totes les entrades que són expressions llatines.  

De la mateixa manera que en les cerques per entrada catalana, en aquest tipus de cerca també 

es pot buscar la forma exacta que hom escriu o bé es poden utilitzar les opcions de cerca 

següents: 
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— «que coincideixi amb» cerca el mot exacte que s’escriu; 

— «que comenci per» cerca els mots que comencin per la cadena de text escrita; 

— «que contingui» cerca els mots que continguin la cadena de text escrita; 

— «que acabi per» cerca els mots que acabin per la cadena de text escrita. 

 

La cerca «que coincideixi amb» apareix seleccionada per defecte; tanmateix, es pot canviar 

aquesta opció en qualsevol moment. 

 

 

2.6.2. Exemple 

 

a) «que comenci per» 

 

 Permet cercar tots els mots i les expressions llatines que comencen per un mot concret. 

Si busquem, per exemple, ad, obtenim: 

 

 

 
 

 

2.7. CERCA PER ÀREA TEMÀTICA 

 
2.7.1. Opcions de cerca 

 
La cerca per àrea temàtica permet buscar en totes les àrees d’especialitat, o bé escollir-ne una 

de sola. De la mateixa manera que en les cerques per entrada, en aquest tipus de cerca també 

es pot buscar la forma exacta que hom escriu o bé es poden utilitzar les opcions de cerca 

següents: 
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— «que coincideixi amb» cerca el mot exacte que s’escriu; 

— «que comenci per» cerca els mots que comencin per la cadena de text escrita; 

— «que contingui» cerca els mots que continguin la cadena de text escrita; 

— «que acabi per» cerca els mots que acabin per la cadena de text escrita. 

 

La cerca «que coincideixi amb» apareix seleccionada per defecte; tot i això, es pot canviar 

aquesta opció en qualsevol moment. 

 
D’altra banda, també es pot fer una cerca amb el camp Mot, fragment de mot o sintagma a 

cercar buit sempre que es triï una àrea d’especialitat concreta. D’aquesta manera es poden 

llistar tots els termes d’una determinada àrea temàtica. Cal tenir en compte, però, que l’opció 

que apareix per defecte és «totes les àrees». 

 

 

2.7.2. Exemple 

 

Si busquem les entrades que pertanyen a l’àrea temàtica «biografia», obtenim: 
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2.8. CERCA PER ÀMBIT TERRITORIAL 

 
2.8.1. Opcions de cerca 

 
La cerca per àmbit territorial permet buscar en tots els corpus jurídics segons el territori que 

en té la capacitat normativa o bé escollir-ne un de sol. De la mateixa manera que en les 

cerques per entrada, en aquest tipus de cerca també es pot buscar la forma exacta que hom 

escriu o bé es poden utilitzar les opcions de cerca següents: 

 
— «que coincideixi amb» cerca el mot exacte que s’escriu; 

— «que comenci per» cerca els mots que comencin per la cadena de text escrita; 

— «que contingui» cerca els mots que continguin la cadena de text escrita; 

— «que acabi per» cerca els mots que acabin per la cadena de text escrita. 

 

La cerca «que coincideixi amb» apareix seleccionada per defecte; tanmateix, es pot canviar 

aquesta opció en qualsevol moment. 

 
D’altra banda, també es pot fer una cerca amb el camp Mot, fragment de mot o sintagma a 

cercar buit sempre que es triï un àmbit territorial concret. D’aquesta manera, es poden llistar 

tots els termes d’un àmbit territorial determinat. Cal tenir en compte, però, que l’opció que 

apareix per defecte és «tots els àmbits». 

 

Una altra possibilitat interessant és poder encreuar l’àrea temàtica amb un territori concret, de 

tal manera que el resultat seran els termes jurídics d’aquella especialitat, però que només 

tenen interès per al territori escollit. 

 

 

2.8.2. Exemple 

 

Busquem les entrades que pertanyen a l’àmbit territorial «Illes Balears». 

 

 

***IMATGE DE LA BASE DE DADES FINAL*** 


