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NOTÍCIES 
 

Nou portal de Terminologia Jurídica. S’obre un nou espai web, el portal de 
Terminologia Jurídica (www.terminologiajuridica.cat), per a difondre la tasca que duu 
a terme amb el Comitè Terminològic de Dret. 
Amb aquesta iniciativa, la Generalitat de 
Catalunya vol incrementar l’ús del català en 
l’àmbit judicial. El portal de Terminologia 
Jurídica aplega diversos recursos útils per als 
operadors jurídics, per als estudiants de dret i 
per als professionals de la llengua. Dóna accés a més de 8.000 conceptes jurídics, 
que contenen quasi 23.500 denominacions en diverses llengües, que s’actualitzen 
mensualment. El portal ofereix l’accés a la terminologia de dret que ha elaborat fins 
ara el Termcat, i que ampliarà amb altres diccionaris jurídics de referència. Si un 

usuari o usuària no hi troba el terme que busca, pot 
demanar, per mitjà d’un formulari electrònic, que sigui 
estudiada la consulta. També es podran consultar els 
comentaris i les reflexions dels usuaris sobre termes 
d’interès d’aquest àmbit. Un espai específic agrupa 
exhaustivament els recursos terminològics de l’àmbit jurídic 
disponibles, especialment en català, però també els 
diccionaris de dret en qualsevol llengua, per mitjà de l’eina 
Delicious. El Comitè Terminològic de Dret, impulsat pel 
Termcat, té l’objectiu de completar i tenir actualitzada la 
terminologia que es difon en l’àmbit de la justícia, amb el 

consens i la implicació de les institucions de referència en el sector. 

Diccionari de sinònims en línia. El Diccionari de sinònims d’Albert Jané, obra de 
referència de la lexicografia catalana, ja es pot consultar a internet. La tercera edició, 
publicada únicament en línia per l’Institut d’Estudis Catalans, ha estat ampliada i 
enriquida amb moltes possibilitats de consulta. La nova edició del Diccionari de 
sinònims conté 27.542 articles (un miler més que en la segona edició) i ofereix un 
ampli ventall d’opcions de cerca, que permet complementar la informació amb 
enllaços a altres obres lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Nous formularis jurídics de dret laboral. El Consell de l’Advocacia Catalana posa a 
la disposició de l’advocacia catalana 10 nous formularis jurídics en matèria de dret 
laboral, que li han estat cedits per la Unió General de Treballadors. Aquests 
formularis constitueixen part de les eines diàries dels advocats de la UGT per a 
l’exercici de la seva pràctica professional de defensa dels drets dels treballadors i de 
les treballadores. S’hi poden trobar formularis per sol·licitar la suspensió de judici per 
coincidència amb altres assenyalaments, l’acumulació d’actuacions o l’emissió i 
remissió de manament de pagament, així com escrits per comunicar nous domicilis 
de la demanda. També al mateix web del Consell es poden trobar altres formularis 
jurídics en matèries de dret civil, penal, administratiu, etc. a l’apartat Eines per a 

advocats.  

http://www.terminologiajuridica.cat/
http://www.cicac.cat/2015/11/el-comite-terminologic-de-dret/
http://sinonims.iec.cat/
http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/eines-per-redactar-documents-juridics/formularis-juridics/
http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/eines-per-redactar-documents-juridics/formularis-juridics/
http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/eines-per-redactar-documents-juridics/formularis-juridics/
http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/eines-per-redactar-documents-juridics/formularis-juridics/
http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/eines-per-redactar-documents-juridics/formularis-juridics/
http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/eines-per-redactar-documents-juridics/formularis-juridics/
http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/eines-per-redactar-documents-juridics/formularis-juridics/
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Millora l’accés al Centre de Documentació en línia. El Centre de Documentació de 
la Direcció General de Política Lingüística estrena nou espai web, amb un accés més 
fàcil i intuïtiu als productes i serveis que ofereix, molts dels quals s’hi poden consultar 
directament. S’hi poden trobar 29.000 referències de llibres, documents electrònics, 
documents inèdits, buidatges d’obres multiautoria i articles de revista; 400 capçaleres 
de revista, 536 pel·lícules i documentals i 145.000 notícies i articles periodístics sobre 
el català que daten entre 1982 i l’actualitat. Des del web mateix, les persones 
interessades es poden subscriure a sistemes d’alerta tant de novetats bibliogràfiques 
com de sumaris de les revistes i seguir de prop les activitats que s’hi organitzen.  

 

Recursos lingüístics 

Diccionari de la llengua catalana (DIEC 2) 
Optimot (consultes lingüístiques en línia) 
Parla.cat (cursos de català en línia) 
Softcatalà (corrector ortogràfic i gramatical)  
Softcatalà (programari i recursos informàtics en llengua catalana) 
Traductor automàtic Apertium (plataforma lliure de codi obert)  
Diccionari de dret administratiu  

http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/centre_de_documentacio/
http://dlc.iec.cat/
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://www.parla.cat/
http://www.softcatala.org/corrector
http://www.softcatala.org/
http://www.apertium.org/?lang=es
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/169/

