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1. INTRODUCCIÓ 

El meu treball acadèmic és la simulació d’una situació real de la professió 

traductora i una mostra dels coneixements que he adquirit al llarg de la llicenciatura en 

traducció i interpretació. Es tracta d’una traducció jurídicoeconòmica acompanyada 

d’una sèrie de reflexions al respecte.  

La motivació per a l’elecció del text original va ser la lectura del Tractat pel qual 

s’establix una Constitució per a Europa, la traducció del qual no es correspon als 

criteris que els organismes catalans competents intenten establir en l’àmbit jurídic i 

administratiu, així com en l’àmbit d’ús general del català. Cal remarcar que la meva 

crítica no va adreçada al valencià, sinó a una sèrie de convencions que en aquest cas no 

s’han resolt satisfactòriament. Em refereixo a usos verbals i expressions inadequades 

(calcades del castellà), si es té en compte el model català esmentat. Per posar un 

exemple il·lustratiu, cito a continuació el primer article i marco amb color fucsia les 

inadequacions que hi he detectat. 

Article I-1.   Creació de la Unió. 

1. La present Constitució, que naix de la voluntat dels ciutadans i dels Estats d’Europa 

de construir un futur comú, crea la Unió Europea, a la qual els Estats membres atribuïxen 

competències per a a assolir els seus objectius comuns. La Unió coordinarà les polítiques 

dels Estats membres encaminades a assolir estos objectius i exercirà, de forma comunitària, 

les competències que estos li atribuïsquen. 

2. La Unió està oberta a tots els Estats europeus que respecten els seus valors i es 

comprometen a promoure’ls en comú. 

(MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, MINISTERIO 

DEL INTERIOR, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 2004: pàg. 15)  

La primera de les inadequacions, l’he trobat explicada a l’apartat “Vocabulari de 

dubtes” del Manual de llenguatge judicial, publicat pel Departament de Justícia i 

Interior. 

Present 

És un adjectiu que s’utilitza de manera excessiva com a sinònim d’aquest-a, que és una 

forma més natural. Tot i que no és incorrecte, cal no abusar-ne, i fer servir 

preferentment aquest-a.  

• En les presents actuacions de judici de faltes s’ha dictat una interlocutòria  

                 aquestes 

d’arxivament. 
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• Feu saber a les parts que la present provisió no és ferma.  

     aquesta 

• La representació de la part actora en el present procediment sol·licita  

                                                                       aquest 

l’acumulació de les actuacions. 

Tot i que present sigui una forma correcta, no és aconsellable utilitzar-la 

sistemàticament. Per això, hem optat per substituir-la per aquest.  

(GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I INTERIOR, 

2003: pp. 101-102) 

Els altres dos errors detectats, és a dir, la majúscula inicial d’”estat” i el futur 

d’obligació, els explico en l’apartat de “Convencions aplicades a la traducció”, ja 

requereixen una atenció especial. La constatació de les dites inadequacions, juntament 

amb la visió de futur d’una gairebé segura integració del català en el grup de llengües 

oficials de la UE, em van fer veure la necessitat d’establir uns criteris per a la traducció 

al català dels documents de la UE. Vaig decidir que la llengua de partida havia de ser 

l’anglès, ja que aquesta ja tenia una sèrie de criteris establerts en el context de la UE, 

que eren fàcilment aplicables a altres llengües, com el català.   

A continuació, presento el context del text original i l’encàrrec de traducció 

imaginari en què aquest s’emmarca. Els segueix una proposta de traducció i un glossari 

de la terminologia i la fraseologia més problemàtiques, amb tots els passos seguits per a 

la seva documentació. Finalment, incloc un apartat de conclusions que més que una 

secció de tancament, és una porta oberta a possibles línies d’investigació futures. 

1.1.  Context del text original 

El text que he triat són els articles 177-181 de la Versió consolidada del Tractat 

constitutiu de la Comunitat Europea de 1997, que actualitza i esmena  el Tractat 

constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea, també anomenat Tractat de Roma, 

ciutat on es va signar l’any 1957.  

El personal de redacció i traducció de la UE compta amb el suport de l’òrgan 

d’assessorament lingüístic de la Comissió: “The Directorate-General for Translation of 

the European Commission”). Aquest estableix una sèrie de criteris per a la redacció i 

traducció dels documents en les diverses llengües de la Unió. La llengua anglesa compta 

bàsicament amb dos documents aplicables a les altres llengües de la Unió, que són els 

següents: Fight the FOG (Clear writing campaign) i English Style Guide. El primer, 
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Fight the FOG, és un llibret breu de recomanacions per a la redacció de qualsevol tipus 

de document de la Comissió Europea. Les recomanacions són bàsicament les següents: 

a) Evitar les nominalitzacions. 

b) Optar per mots concrets enlloc d’abstractes, per tal que el missatge sigui més 

directe. 

c) Optar per la veu activa enlloc de la passiva, excepte en els casos en què aquesta 

és útil. 

d) Esmentar l’agent de l’acció sempre que sigui possible. 

e) Presentar les accions en el seu ordre cronològic. 

f) Presentar la informació vella o coneguda al principi i la nova o complexa al 

final.  

g) Respectar les regles de brevetat: (1) eliminar les obvietats; (2) evitar expressions 

redundants; (3) no avançar el que es dirà a continuació, ni recordar el que s’ha 

dit anteriorment. 

h) Respectar les regles de simplicitat: (1) optar pel llenguatge planer, que fa el text 

més creible; (2) optar per les formes positives enlloc de les negatives.  

Quan el lectorat és el públic general, cal tenir en compte les recomanacions addicionals 

següents: 

a) Evitar l’anomenat “Eurojargon” (Terminologia i fraseologia específica de la 

Unió Europea) sempre que sigui possible.  

b) Evitar l’“Eurospeak” (Llenguatge i conceptes inventats a la Unió Europea per 

expressar coses que no es corresponen a les realitats dels estats membres.). 

c) Evitar abreviacions i acrònims sempre que sigui possible.  

El segon document, English Style Guide, és un manual d’estil, un document més detallat 

que l’anterior. En la introducció s’insisteix en el fet que el llenguatge ha de ser planer, i 

s’afegeix que els textos legislatius s’han de caracteritzar per la precisió i la claredat. El 

manual es divideix en dues parts:  

a) Recomanacions generals. 

b) Recomanacions específiques per al context de la Unió Europea. 

D’altra banda, cal destacar que aquest document inclou un apartat on es manifesta el 

rebuig del llenguatge sexista i, per tant, aquest element s’ha de tenir en compte a l’hora 

de traduir.  
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Aquests dos documents m’han servit per veure quines són les característiques 

actuals de la redacció anglesa a la UE, i així poder identificar-les en el fragment que he 

triat, i veure si realment s’hi respecten, o encara no, ja que el text és de 1997 i l’última 

edició dels documents de criteris és del 2005.  

1.2.  Encàrrec de traducció 

La situació hipotètica de traducció és la següent. El Departament de Justícia de la 

Generalitat encarrega al gabinet de traducció on treballo un projecte de traducció de tots 

els documents oficials de la UE, partint de la idea que, en un futur proper, el català 

esdevindrà oficial a Europa. El receptor d’aquestes traduccions és el conjunt de la 

ciutadania catalana; per tant, el llenguatge haurà de caracteritzar-se per la claredat, 

deixant de banda l’obscuritat d’expressió. Tanmateix, es tracta de textos normatius, amb 

unes característiques molt concretes que també caldrà respectar. Per aquests dos motius,  

s’han de respectar les convencions que ja s’estableixen en el marc de la UE, pel que fa a 

llenguatge planer i no sexista. D’altra banda, cal basar-se en el model de llengua 

catalana que recullen la Secretaria de Política Lingüística, l’Institut d’Estudis Catalans, i 

pel que fa al llenguatge jurídic, les publicacions de la Generalitat, bàsicament del 

Departament de Justícia i de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Per acabar, 

la Generalitat recomana la utilització dels suplements catalans del BOE, traduïts del 

castellà, com a textos paral·lels fiables per a la cerca d’opcions de traducció viables en 

català.  

1.3.  Objectius 

Els objectius d’aquest treball acadèmic són els següents: 

a) Establir uns criteris per a la traducció al català dels documents de la Unió 

Europea. 

b) Dur a terme un determinat procediment (que explico en l’apartat de 

metodologia) per a l’estalvi de temps i feina i, així, comprovar la seva 

efectivitat. 

c) Explicitar el procés de traducció mitjançant un glossari dinàmica de treball 

interioritzada, ja que prové de les classes impartides per la professora Lisa 

Gilbert Odell, tutora d’aquest treball. 
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d) Proporcionar totes les eines (pautes lexicogràfiques, procediments mentals, 

informació dels textos paral·lels, etc.), perquè el lector o lectora del treball 

segueixi el procés d’aquest, l’avaluï i n’extregui les seves pròpies conclusions. 

e) Oferir l’oportunitat d’ampliar la tasca realitzada i, d’aquesta manera obrir les 

portes a una construcció conjunta de la investigació. 

1.4.  Metodologia 

Com que el volum de traducció és tan elevat, he establert un procediment que pot 

alleugerir la feina en alguns casos. He partit de la versió anglesa en tot moment, fent les 

cerques necessàries per a la seva comprensió. No obstant això, després d’aquest primer 

pas, i en els casos d’unitats per a les quals no intuïa cap solució en català, he consultat la 

traducció castellana per veure si aquesta es podia aprofitar i, d’aquesta manera, estalviar 

temps. Per tant, si la unitat castellana es correspon a la anglesa pel que fa al sentit i, 

alhora, té el mateix sentit en català i, a més, s’utilitza força en textos catalans en el 

mateix context, he mantingut la solució de la versió castellana. D’aquesta manera, les 

possibles raons per al rebuig de les solucions castellanes són les següents: en primer 

lloc, si no transmeten correctament el sentit del text original anglès, i per tant, es tracta 

d’errors o imprecisions en la traducció. I en segon lloc, si respecten el sentit de 

l’original, però no són viables en català, perquè en aquesta llengua tenen un altre sentit 

o s’utilitzen en un altre context.  

Així doncs, cal subratllar que el punt de partida és en tot moment l’anglès. El 

castellà, tot i ser de gran ajuda, no es pot consultar des d’un primer moment i de manera 

sistemàtica, ja que això seria la traducció d’una traducció, amb totes les dificultats i 

imprecisions que això podria comportar. 

El primer pas, abans de traduir, ha estat una primera lectura del text original i una 

selecció d’unitats terminològiques i fraseològiques problemàtiques. A continuació, 

aquestes han estat disposades en forma de taula per a la configuració posterior d’un 

glossari. Aquest glossari té dos apartats per a cada unitat. En el primer apartat, veiem la 

unitat anglesa en qüestió i la seva identificació gramatical, que serveix per evidenciar 

les relacions entre els diferents elements que formen la unitat, o les relacions de la unitat 

amb els elements més propers. Per exemple, una de les unitats és “development 

cooperation”, on “development” no actua com un substantiu normal i corrent, sinó com 

un modificador, perquè modifica l’altre substantiu, “cooperation”. Així doncs, en el 
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glossari veiem escrit a sota de la unitat: CN + N (Complement del nom + Nom). Per 

tant, aquesta identificació serveix per encaminar-nos cap a una bona solució i evitar 

errors en la traducció. 

El segon apartat del glossari conté tot el procés seguit per a la documentació de la 

unitat a fi d’arribar a una solució òptima de traducció. En primer lloc, aquest apartat 

conté el context del text original en què es troba la unitat en qüestió, i aquesta està 

subratllada. En segon lloc, trobem la traducció catalana en negreta. Aquesta traducció és 

la que d’entrada es fa servir, però això no vol dir que per qüestions d’estil, com per 

exemple evitar repeticions, en algun moment donat, no es pugui canviar aquesta 

traducció per una altra d’igualment vàlida, que també estigui documentada al glossari. A 

continuació, es poden veure tots els passos que he seguit en el procés de documentació 

de cada unitat. En la majoria de casos trobem definicions en anglès de la unitat, per 

assegurar que es coneix bé el seu significat; consultes a un diccionari bilingüe per tenir 

una primera idea del que podria ser la traducció; consultes a la versió castellana del text; 

cerques a recursos catalans com el DIEC o el TERMCAT i consultes a bases de dades, 

com per exemple, i entre d’altres, la base de dades terminològica de la Comissió, 

anomenada “Eurodicautom”, o la dels suplements del BOE en català, que ha sigut la 

peça clau per trobar textos paral·lels en català que, en un principi, segueixin els criteris 

de redacció i traducció recomanats. Finalment, l’últim apartat de la documentació en el 

glossari és el fragment del text paral·lel que correspon a cada unitat, i aquesta està 

subratllada amb color verd.  

Mitjançant la consulta d’aquests suplements del  BOE en català, vaig poder 

observar que la base de dades no ha estat prou ben confeccionada, ja que desconeix 

alguns caràcters, com els accents o la “d” seguida d’apòstrof; i això resulta en una 

manca de resultats a l’hora de fer determinades cerques. Aquest problema, l’he pogut 

solucionar escurçant la unitat i ometent els accents. Aquest fet es pot observar amb més 

detalls al glossari, ja que cada cop que he tingut aquest entrebanc, he subratllat la unitat 

en qüestió amb color fúcsia. Seria bo que es revisés el funcionament d’aquesta base de 

dades, a fi d’oferir un bon servei a l’usuari. 

Per a la versió electrònica del treball, he confeccionat uns hipervincles que 

permeten saltar d’una unitat, en el text original o en la traducció, a la seva fitxa en el 
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glossari i viceversa, clicant amb el ratolí a sobre de les unitats. Aquestes, les he 

subratllades en el text original i en la traducció amb color verd.  

Un cop acabat el glossari, és a dir, acabada la traducció pel que fa a les unitats 

terminològiques i fraseològiques, he consultat obres que recullen les qüestions de 

convencions que he anat observant durant el procés anterior i que he considerat que 

calia documentar. Un cop documentades, les he recollit en un apartat, citant els 

fragments de les obres que em serveixen per justificar les meves decisions. Les 

convencions, les he subratllades a l’original i a la traducció amb color blau.  

Així doncs, els apartats que formen el cos del treball són: 

a) Text original  

b) Traducció 

c) Glossari 

d) Convencions aplicades a la traducció 

Els segueixen les conclusions, la bibliografia, i finalment, un annex amb la totalitat dels 

textos paral·lels. 
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2. TEXT ORIGINAL 

 
Llegenda de colors: 

 
Verd: Terminologia i fraseologia 

Blau: Convencions 
 
 

CONSOLIDATED VERSION 

OF THE TREATY ESTABLISHING  THE EUROPEAN COMMUNITY  

 

[…] 

 

TITLE XX 

 

DEVELOPMENT COOPERATION  

 

Article 177 

1.   Community policy in the sphere of development cooperation, which shall be 

complementary to the policies pursued by the Member States, shall foster: 

- the sustainable economic and social development of the developing countries, 

and more particularly the most disadvantaged among them, 

- the smooth and gradual integration of the developing countries into the world 

economy, 

- the campaign against poverty in the developing countries. 

2.   Community policy in this area shall contribute to the general objective of 

developing and consolidating democracy and the rule of law, and to that of respecting 

human rights and fundamental freedoms. 

3.   The Community and the Member States shall comply with the commitments and 

take account of the objectives they have approved in the context of the United Nations 

and other competent international organisations. 

 

Article 178 
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The Community shall take account of the objectives referred to in Article 177 in the 

policies that it implements which are likely to affect developing countries. 

 

Article 179 

1.   Without prejudice to the other provisions of this Treaty, the Council, acting in 

accordance with the procedure referred to in Article 251, shall adopt the measures 

necessary to further the objectives referred to in Article 177. Such measures may take 

the form of multiannual programmes. 

2.   The European Investment Bank shall contribute, under the terms laid down in its 

Statute, to the implementation of the measures referred to in paragraph 1. 

3.   The provisions of this Article shall not affect cooperation with the African, 

Caribbean and Pacific countries in the framework of the ACP-EC Convention. 

 

Article 180 

1.   The Community and the Member States shall coordinate their policies on 

development cooperation and shall consult each other on their aid programmes, 

including in international organisations and during international conferences. They may 

undertake joint action. Member States shall contribute if necessary to the 

implementation of Community aid programmes. 

2.   The Commission may take any useful initiative to promote the coordination referred 

to in paragraph 1. 

 

Article 181 

Within their respective spheres of competence, the Community and the Member States 

shall cooperate with third countries and with the competent international organisations. 

The arrangements for Community cooperation may be the subject of agreements 

between the Community and the third parties concerned, which shall be negotiated and 

concluded in accordance with Article 300. 

The previous paragraph shall be without prejudice to Member States' competence to 

negotiate in international bodies and to conclude international agreements. 

 

[…] 
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3. TRADUCCIÓ 

 
Llegenda de colors: 

 
Verd: Terminologia i fraseologia 

Blau: Convencions 
 
 

VERSIÓ CONSOLIDADA DEL TRACTAT 

CONSTITUTIU DE LA COMUNITAT EUROPEA  

 

[...] 

 

TÍTOL XX 

 

Cooperació per al desenvolupament 

  

Article 177 

 

1. La política de la Comunitat en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament 

ha de ser compatible amb les polítiques dutes a terme pels estats membres i promoure: 

a) El desenvolupament econòmic i social sostenible dels països en 

desenvolupament, i especialment, el dels més desfavorits,  

b)  La integració harmoniosa i progressiva dels països en desenvolupament en 

l’economia mundial,  

c) La lluita contra la pobresa dels països en desenvolupament.  

2. La política de la Comunitat en aquest àmbit ha de contribuir a l’objectiu general 

de desenvolupar i consolidar la democràcia i l’estat de dret, i al de respectar els drets 

humans i les llibertats fonamentals.  

3. La Comunitat i els estats membres han de complir els compromisos i tenir en 

compte els objectius acordats en el marc de les Nacions Unides i de les altres 

organitzacions internacionals competents.  
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Article 178 
 

1. La Comunitat ha de tenir en compte els objectius a què es refereix l’article 177 a 

l’hora d’aplicar polítiques que puguin afectar els països en desenvolupament. 

 

Article 179 
 

1. Sens perjudici de les altres disposicions d’aquest Tractat, el Consell, actuant 

d’acord amb el procediment que preveu l’article 251, ha d’adoptar les mesures 

necessàries per promoure els objectius a què es refereix l’article 177. Aquestes mesures 

poden adoptar la forma de programes plurianuals. 

2. El Banc Europeu d’Inversions ha de contribuir, d’acord amb les condicions 

establertes als seus estatuts, a aplicar les mesures esmentades al paràgraf 1.  

3. Les disposicions d’aquest article no afecten la cooperació amb els països de 

l’Àfrica, del Carib i del Pacífic en el marc del Conveni ACP-CE (Àfrica, Carib, Pacífic 

– Comunitat Europea).  

 

Article 180 
 

1. La Comunitat i els estats membres han de coordinar les seves polítiques de 

cooperació per al desenvolupament i concertar els seus programes d’ajuda, en el marc 

d’organitzacions i conferències internacionals entre altres. A més, poden emprendre 

acció comuna. Els estats membres han de contribuir, si escau, a executar els programes 

d’ajuda comunitaris.  

2. La Comissió pot emprendre qualsevol iniciativa adequada per fomentar la 

coordinació prevista al paràgraf 1. 

 

Article 181 
 

En el marc de les seves competències respectives, la Comunitat i els estats membres han 

de cooperar amb països tercers i amb les organitzacions internacionals competents. Els 

convenis de cooperació de la Comunitat poden ser objecte d’acords entre aquesta i les 

terceres parts interessades, els quals s’han de negociar i subscriure d’acord amb l’article 

300.  
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L’apartat anterior no afecta les competències dels estats membres per negociar en el 

marc d’organismes internacionals i subscriure acords internacionals.  

 

[…] 
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4. GLOSSARI 

 
Llegenda de colors: 

 
Verd: Terme extret del text paral·lel en qüestió. 

Groc: Punts febles de la meva proposta. 
Fucsia: Punts febles dels textos paral·lels i de la base de dades del BOE. 

 
 
Terminologia / 
fraseologia 

Documentació  

TREATY 
ESTABLISHING THE 
EUROPEAN 
COMMUNITY  
N. + ADJ. + ART. + 
ADJ. + N. 

“CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY 
ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY” 
 
Tractat constitutiu de la Comunitat Europea 
 
OXF 
establish [...] 1. set up or consolidate (a business, system, 
etc.) on a permanent basis. […] 
 
Nota: Un cop comprovat el significat del verb anglès 
“establish”, recorro a l’opció de la versió castellana i, a 
continuació comprovo si en català s’utilitza el mateix terme.  
 
TPE1  
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD 
EUROPEA” 
 
PDL  
constituir  v. tr. Establir, formar, (una institució política, 
social). Constituir una nova societat d'assegurances. 
Constituir una família. Constituir un estat. Un govern 
constituït. [...] 
 
constitutiu -iva adj. Que constitueix. L'acte constitutiu d'una 
societat. Les parts constitutives d'un cos. 
 
Nota: A continuació  faig una cerca a la base de dades dels 
suplements del BOE en català i a Google. 
 
BOE 



 

 - 14 - 

“Tractat constitutiu de la Comunitat Europea” � 59 resultats 
“Tractat que constitueix la Comunitat Europea” � 0 resultats 
 
GOG 
“Tractat constitutiu de la Comunitat Europea” � 547 
resultats 
“Tractat que constitueix la Comunitat Europea” � 2 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Els objectius de la Unió s’han d’assolir d’acord amb les 
disposicions del present Tractat, en les condicions i segons els 
ritmes previstos i en el respecte del principi de subsidiarietat 
tal com defineix l’article 3 B del Tractat constitutiu de la 
Comunitat Europea.” 
 
Nota: He seleccionat aquest text paral·lel, perquè té molta 
relació amb el text que tradueixo, i com que és bastant llarg, 
segurament em servirà per documentar altres elements del 
glossari.  
 

TITLE  
N. 

“TITLE  XX” 
 
títol 
 
OXF 
title n. […] 2. the heading of a chapter, poem, document, etc. 
[…]  
 
TPE1  
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“TÍTULO XX 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO” 
 
PDL 
títol  m. [...] Subdivisió d'un codi, d'un reglament, etc., que 
tracta d'una matèria determinada. Títol d'una norma. [...] 
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TPC1  
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“TÍTOL V 
Disposicions relatives a la política exterior i de seguretat 
comuna” 
 

DEVELOPMENT 
COOPERATION  
CN. + N.  

“DEVELOPMENT COOPERATION” 
 
cooperació per al desenvolupament 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“COOPERACIÓN AL DESARROLLO” 
 
BOE 
“Cooperació al desenvolupament” � 26 resultats 
 
TPC2 
ACORD intern entre els representants dels governs dels 
estats membres, reunits al si del Consell, relatiu al 
finançament i l'administració de l'ajuda comunitària d'acord 
amb el Protocol financer de l'Acord d'associació entre els 
estats d'Àfrica, el Carib i el Pacífic i la Comunitat Europea i 
els seus estats membres, signat a Cotonou (Benín) el 23 de 
juny de 2000, i a l'assignació d'ajuda financera als països i 
territoris d'Ultramar als quals s'aplica la quarta part del 
Tractat CE, fet a Brussel·les el 18 de setembre de 2000. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-05-
01/pdfs/A02092-02105.pdf 
“El Comitè del FED ha de centrar el seu treball en les 
qüestions essencials de la cooperació al desenvolupament per 
països i a nivell regional. Per coherència, coordinació i 
complementarietat, ha de supervisar l’execució de les 
estratègies de desenvolupament adoptades per la Comunitat i 
els seus estats membres.” 
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Nota: En el mateix text he trobat “cooperació per al 
desenvolupament” i faig una cerca per veure quants 
resultats em dóna la base de dades.  
 
“El Consell de 21 de maig de 1991 va adoptar una resolució 
relativa a la complementarietat de la cooperació per al 
desenvolupament comunitària i dels estats membres.” 
 
BOE 
“Cooperació per al desenvolupament” � 17 resultats  
 
Nota: Comprovo si “cooperació al desenvolupament” és 
correcte en català o es tracta d’un calc del castellà.  
 
PDL 
cooperar v. intr. Prendre part amb altres en una obra feta en 
comú. Cooperar a una empresa. 
 
Nota: Veig que el verb “cooperar” es regeix per la 
preposició “a” i que, per tant, l’expressió “cooperació al 
desenvolupament” és correcta. No obstant això, l’expressió 
“cooperació per al desenvolupament” també m’ho sembla. 
Per això, faig una cerca al DOGC per veure quina de les 
dues expressions s’utilitza amb més freqüència. L’accés a la 
base de dades del DOGC és per subscripció. Per aquest 
motiu he hagut de recórrer a una base de dades que ofereix 
la web “VLex Premium”. Aquesta tampoc no permet l’accés 
als documents de forma gratuïta, però com a mínim permet 
fer una cerca per saber el nombre de documents que 
contenen una determinada expressió.   
 
VLEX 
“Cooperació al desenvolupament” � 71 resultats 
“Cooperació per al desenvolupament” � 9 resultats 
 
Nota: Comprovo que clarament, la primera opció és 
dominant. Tot i això, crec que la segona és més entenedora i 
té més força, ja que “ per a” insisteix en la idea de finalitat, 
i és més genuïna en català. Per això, considero oportú, en 
aquest cas, desafiar la tendència dominant i proposar la 
segona opció com a equivalent correcte en català.  
 

ARTICLE  
N.  

“Article 177” 
 
article 
 
OXF 
article → n. […] 3. a separate clause or paragraph of a legal 
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document. […] 
 
PDL 
article m. Qualsevol de les disposicions el conjunt de les 
quals forma un estatut, un reglament, un tractat, un contracte, 
etc. L'article onzè del reglament. [...] 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Als efectes d’aquest article, el Consell ha de decidir sense 
tenir en compte el vot del representant de l’Estat membre de 
què es tracti. Les abstencions de membres presents o 
representats no impedeixen l’adopció de les decisions 
previstes en l’apartat 1. La majoria qualificada es defineix 
guardant la mateixa proporció dels vots ponderats dels 
membres del Consell afectats que l’establerta en l’apartat 2 de 
l’article 148 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.” 
 

COMMUNITY  
ADJ.  

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them” 
 
Comunitat 
 
Nota: En català es diu simplement “Comunitat” quan en 
anglès trobem “Community”? 
 
TPE1 
“La política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación 
al desarrollo” 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
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s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Article 2 
La Comunitat té com a missió promoure, mitjançant 
l’establiment d’un mercat comú i d’una unió econòmica i 
monetària mitjançant la realització de les polítiques o accions 
comunes previstes en els articles 3 i 3 A, un desenvolupament 
harmoniós, equilibrat i sostenible de les activitats 
econòmiques en el conjunt de la Comunitat, un alt nivell 
d’ocupació i de protecció social, la igualtat entre l’home i la 
dona, un creixement sostenible i no inflacionista, un alt grau 
de competitivitat i de convergència dels resultats econòmics, 
un alt nivell de protecció i de millora de la qualitat del medi 
ambient, l’elevació del nivell i de la qualitat de vida, la 
cohesió econòmica i social i la solidaritat entre els estats 
membres.”  
 

POLICY  
N.  

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them” 
 
política 
 
OXF 
policy → n. […] 1. a course or principle of action adopted or 
proposed by an organization or individual. […] 
 
policy n  plan política [...] 
 
TPE1 
“La política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación 
al desarrollo” 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
 
PDL 
polític -a adj. [...] política monetària Accions del Govern 
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sobre la banca i el sistema monetari per tal d'aconseguir 
l'estabilitat del valor del diner, evitar una balança de 
pagaments adversa i assolir la plena ocupació i d'altres 
objectius de política econòmica. || f. Manera de conduir un 
afer. Amb aquesta política no et guanyaràs pas la seva 
confiança. [...] 
 
BOE 
“La política de la Comunitat” � 4 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“La política de la Comunitat en l’àmbit del medi ambient ha 
de tenir com a objectiu assolir un nivell de protecció elevat, 
tenint present la diversitat de situacions existents a les 
diferents regions de la Comunitat.” 
 

IN THE SPHERE OF 
PREP. + ART. + N. + 
PREP. 

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them” 
 
en l’àmbit de  
 
OXF 
sphere n. […]4. (a) a field of action, influence, or existence. 
[…] 
 
sphere noun  […] 2.  (field, circle) esfera f, ámbito m [...]   
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación 
al desarrollo” 
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PDL 
àmbit m. [...] FIG. Conjunt de tot allò en què una institució o 
una persona són competents. L'agricultura intensiva és el seu 
àmbit. En l'àmbit de la seva jurisdicció. 
 
BOE 
“Ambit de” � 711 resultats 
 
Nota: He hagut de fer la cerca a partir d’“ambit de”, en 
comptes d’”en l’àmbit de”, per poder trobar textos en la 
base de dades que continguin aquesta unitat. 
 
TPC1  
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“1. L’acció en comú en l’àmbit de la cooperació policíaca 
inclou: 
a) la cooperació operativa entre les autoritats competents, 
inclosos els serveis de policia, de duanes i altres serveis 
especialitzats dels estats membres amb funcions coercitives, 
en relació amb la prevenció, localització i investigació de fets 
delictuosos.” 
 

COMPLEMENTARY 
TO 
ADJ. + PREP.  

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them” 
 
compatible amb 
 
OXF 
complementary →adjective HARMONIOUS, compatible, 
corresponding, matching, twin, complemental […] 
 
PDL 
complementari -ària adj. Que forma el complement d'una 
cosa. Arc, angle, complementari d'un altre. 
 
compatible adj. Capaç de coexistir en harmonia amb un altre, 
que l'un no exclou l'altre. El càrrec de caixer no és 
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compatible amb el de secretari. Són dos caràcters que no són 
compatibles. [...] 
 
Nota: Amb la consulta al DIEC, he comprovat que 
“compatible” recull millor el sentit que expressa l’original.  
 
BOE 
“Compatible amb” � 154 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“La política de la Unió d’acord amb el present article no pot 
afectar el caràcter específic de la política de seguretat i de 
defensa de determinats estats membres, ha de respectar les 
obligacions derivades del Tractat de l’Atlàntic Nord per a 
determinats estats membres que consideren que la seva 
defensa comuna s’ha de dur a terme dins l’Organització del 
Tractat de l’Atlàntic Nord (l’OTAN) i ha de ser compatible 
amb la política comuna de seguretat i de defensa establerta en 
el marc esmentat.”  
 

PURSUE 
V tr. 

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them” 
 
dur a terme 
 
OXF 
pursue → v. […] 4. follow or continue with (a course of 
action). […] 
 
pursue vt  policy, plan seguir (con) [...]  
 
BOE 
“Polítiques seguides” �  0 resultats 
“Polítiques que segueixen” � 0 resultats 
 
Nota: Veig que “seguir” no és una bona opció i recorro a la 
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versió castellana. 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación 
al desarrollo, que será complementaria de las llevadas a cabo 
por los Estados miembros” 
 
BOE 
“Política duta a terme” � 1 resultat 
“Polítiques dutes a terme” � 1 resultat 
“Dur a terme una política” � 4 resultats 
“Dur a terme les polítiques” � 1 resultat 
 
TPC3 
LLEI 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-12-
16/pdfs/A05067-05074.pdf 
“Des de l’entrada en vigor de la Llei de prevenció de riscos 
laborals els poders públics, Estat i comunitats autònomes, els 
agents socials, les empreses i els treballadors i altres entitats 
que es dediquen a la prevenció de riscos laborals, han 
desenvolupat un esforç ingent, en tots els ordres i cadascun en 
el seu àmbit de responsabilitat, que ha dotat Espanya d’un 
marc homologable en aquesta matèria a la política comuna de 
seguretat i salut en el treball de la Unió Europea i a les 
polítiques dutes a terme pels estats membres.”  
 

MEMBER STATE  
CN. + N.  

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them” 
 
estat membre 
 
BOE 
“Estats membres” � 430 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
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d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“1. La Unió es basa en els principis de llibertat, democràcia, 
respecte dels drets humans, i de les llibertats fonamentals i 
l’Estat de Dret, principis que són comuns als estats 
membres.” 
 

FOSTER 
V tr. 

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them” 
 
promoure 
 
OXF 
foster → v. 1. promote the development of. […] 
 
foster vt  […] growth fomentar  
 
TPE1  
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación 
al desarrollo, que será complementaria de las llevadas a cabo 
por los Estados miembros, favorecerá” 
 
PDL 
promoure v. tr. Donar la primera impulsió (a alguna cosa). 
Ell fou qui promogué la qüestió. Promoure un escàndol. [...] 
 
fomentar v. tr. [...] FIG. Promoure la creixença (d'alguna 
cosa). Fomentar l'agricultura, el comerç, d'un país. 
 
afavorir  v. tr. [...] Ajudar al desenvolupament, a la creixença, 
a l'èxit, (d'una cosa). Afavorir l'agricultura, la indústria. 
Aquells fets afavoriren la revolució. [...] 
 
BOE 
“Promoure el desenvolupament” � 20 resultats 
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“Fomentar el desenvolupament” � 12 resultats 
“Afavorir el desenvolupament” � 14 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“El Tractat constitutiu de la Comunitat Europea queda 
modificat de conformitat amb el que disposa el present 
article. 
1) En el preàmbul s’afegeix el considerant següent després 
del considerant vuitè: 
«DECIDITS a promoure el desenvolupament d’un nivell de 
coneixement tan elevat com sigui possible per als seus pobles 
mitjançant un ampli accés a l’educació i mitjançant 
l’actualització continuada.»” 
 

SUSTAINABLE  
ADJ.  

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them” 
 
sostenible 
 
OXF 
sustainable → adj. able to be sustained. 
 
sustain   v.tr. 1. support, bear the weight of, esp. for a long 
period. […]  
 
sustainable  adjective  sostenible 
 
TPE1  
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“El desarrollo económico y social duradero de los países en 
desarrollo y, particularmente, de los más desfavorecidos” 
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PDL 
sostenible adj. Que es pot sostenir. 
 
sostenir [...] Mantenir. Sostenir una conversa, un canvi 
d'impressions, amb algú. [...] 
 
durable adj. Que dura o pot durar molt. 
 
durador  -a adj. Que dura. 
 
BOE 
“Desenvolupament durable” � 1 resultat 
“Desenvolupament durador” � 0 resultats 
“Desenvolupament sostenible” � 52 resultats 
 
GOG 
“Desenvolupament durable” � 126 resultats 
“Desenvolupament durador” � 44 resultats 
“Desenvolupament sostenible” � 32.600 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Article 3 C 
Les exigències de la protecció del medi ambient s’han 
d’integrar en la definició i en la realització de les polítiques i 
les accions de la Comunitat a què es refereix l’article 3, en 
particular per tal de fomentar un desenvolupament 
sostenible.” 
 

DEVELOPING 
COUNTRY 
ADJ. + N.  

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them” 
 
país en desenvolupament 
 
OXF 
developing country → n.   
a poor agricultural country that is seeking to become more 
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advanced economically and socially. 
 
developing adjective  «country» en vías de desarrollo 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“El desarrollo económico y social duradero de los países en 
desarrollo y, particularmente, de los más desfavorecidos” 
 
TERM 
país en vies de desenvolupament 
<Economia. Empresa. Treball. Ocupació> 
ca  país en vies de desenvolupament, m 
es  país en vías de desarrollo 
fr  pays en voie de développement 
en  developing country 
Definicions  
ca: País que va millorant els nivells de producció i els índexs 
socials. 
 
Nota : Veig que la traducció del TPE1 no correspon amb la 
que he trobat a l’Oxford Reference Online i al Termcat. Per 
això, faig una cerca a Scholar Google per veure quina ha 
sigut la evolució des de l’any 1980 fins el 2005.  
 
Taula estadística “En 

desenvolupament” 
“En vies de 
desenvolupament” 

1980 44 41 
1981 35 28 
1982 35 30 
1983 38 27 
1984 38 29 
1985 43 44 
1986 49 43 
1987 48 46 
1988 48 51 
1989 56 52 
1990 60 62 
1991 53 64 
1992 63 65 
1993 69 61 
1994 66 65 
1995 66 67 
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1996 70 65 
1997 72 66 
1998 77 61 
1999 73 58 
2000 77 57 
2001 66 46 
2002 56 43 
2003 54 34 
2004 28 22 
2005 24 14 

 
Nota: Observo que al llarg dels anys la forma predominant 
és “en desenvolupament”. A més a més, he fet una consulta 
a un professor de la universitat, en Joan Costa, i la seva 
resposta ha estat la següent: 
“Totes dues estructures semblen possibles: 
Edifici en venda 
Treball en curs de publicació 
Intuïtivament, diria que el plural “vies” no es correspon 
amb el que habitualment fem: en curs, en camí de. 
Observació addicional: en aquesta construcció “en X de”, X 
sembla que ha de ser un substantiu que indiqui moviment o 
“lloc a través del qual”: via, curs, camí, etc.” 
Així doncs, arribo a la conclusió que com a mínim, segur 
que “en vies de desenvolupament” no és una opció 
adequada. Potser es podria investigar si un substantiu com 
curs, camí, procés seria adequat. Però prefereixo de 
moment, triar una de les dues que ja he trobat 
documentades i, per això, em decanto definitivament per 
“en desenvolupament”. 
 
TPC4 
INSTRUMENT de ratificació del Conveni de Rotterdam per a 
l'aplicació del procediment de consentiment fonamentat previ 
a determinats plaguicides i productes químics perillosos 
objecte de comerç internacional, fet a Rotterdam (Països 
Baixos) el 10 de setembre de 1998. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2004-04-
01/pdfs/A01933-01943.pdf 
“Qualsevol part que sigui un país en desenvolupament o un 
país amb economia en transició i experimenti problemes 
causats per una formulació plaguicida extremadament 
perillosa en les condicions en què s’usa en el seu territori pot 
proposar a la Secretaria la inclusió d’aquesta formulació 
plaguicida a l’annex III. En preparar una resposta, la part es 
pot basar en els coneixements tècnics de qualsevol font 
pertinent. En la proposta s’hi ha d’incloure la informació que 
estipula la part 1 de l’annex IV.” 
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MOST 
DISADVANTAGED  
ADV. + ADJ.  

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them” 
 
més desfavorit 
 
OXF 
disadvantaged adj. placed in unfavorable circumstances (esp. 
of a person lacking the normal social opportunities). 
 
PDL 
desfavorir v. tr. Privar (algú) de favor. [...] 
 
TPE1 
“El desarrollo económico y social duradero de los países en 
desarrollo y, particularmente, de los más desfavorecidos” 
 
BOE 
“Països més desfavorits” � 4 resultats 
“Països menys afavorits” � 4 resultats 
 
VLEX 
“Països més desfavorits” � 3 resultats 
“Països menys afavorits” � 3 resultats 
 
Nota: Com que ambdues cerques m’han donat els mateixos 
resultats, opto per la traducció que s’acosta més a l’original.  
 
TPC5 
LLEI 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per 
al desenvolupament. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1998-07-
29/pdfs/A00130-00140.pdf 
“Fomentar amb recursos humans i materials el 
desenvolupament dels països més desfavorits perquè puguin 
assolir un creixement econòmic amb un repartiment més 
equitatiu dels fruits del desenvolupament, afavorint les 
condicions per a l’èxit d’un desenvolupament autosostingut a 
partir de les capacitats dels beneficiaris, propiciant una 
millora del nivell de vida de les poblacions beneficiàries, en 
general, i dels estrats més necessitats, en particular, i 
promovent més garanties d’estabilitat i participació 
democràtica en el marc del respecte als drets humans i les 
llibertats fonamentals de dones i homes.”  
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SMOOTH  
ADJ.  

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them, 
- the smooth and gradual integration of the developing 
countries into the world economy” 
 
harmoniós 
 
OXF 
smooth → adj. […] 3. without problems or difficulties. […] 
 
smooth adjective  […] (b)  (trouble-free) «journey» sin 
complicaciones or problemas [...]  
 
BOE 
“Sense complicacions” � 0 resultats 
“Sense problemes” � 1 resultat 
“Sense dificultats” � 0 resultats 
“Sense entrebancs” � 0 resultats 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La inserción armoniosa y progresiva de los países en 
desarrollo en la economía mundial” 
 
PDL 
harmoniós -osa adj. Que té harmonia; que sona 
agradablement a l'orella. Sons harmoniosos. Una veu 
harmoniosa. Un vers harmoniós. Un llenguatge harmoniós. 
 
Noto: Comprovo que l’adjectiu és correcte però l’entrada no 
inclou l’accepció que m’interessa. Per això, consulto el 
substantiu.  
 
harmonia f. Justa adaptació, entre elles, de les parts o coses 
que formen un tot; concordança d'opinions, de maneres, 
d'interessos, etc., acord, bona correspondència, entre dues o 
més persones. L'harmonia de les diverses parts d'un 
organisme. L'harmonia del cos humà. Dos amics que viuen en 
bona harmonia. Sempre han viscut en bona harmonia. [...] 
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Nota: Veig que l’entrada del substantiu sí inclou el sentit 
que requereix “smooth”. 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Article 2 
La Comunitat té com a missió promoure, mitjançant 
l’establiment d’un mercat comú i d’una unió econòmica i 
monetària mitjançant la realització de les polítiques o accions 
comunes previstes en els articles 3 i 3 A, un desenvolupament 
harmoniós, equilibrat i sostenible de les activitats 
econòmiques en el conjunt de la Comunitat, un alt nivell 
d’ocupació i de protecció social, la igualtat entre l’home i la 
dona, un creixement sostenible i no inflacionista, un alt grau 
de competitivitat i de convergència dels resultats econòmics, 
un alt nivell de protecció i de millora de la qualitat del medi 
ambient, l’elevació del nivell i de la qualitat de vida, la 
cohesió econòmica i social i la solidaritat entre els estats 
membres.” 
 

GRADUAL  
ADJ. 

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them, 
- the smooth and gradual integration of the developing 
countries into the world economy” 
 
progressiu 
 
OXF 
gradual 1. taking place or progressing by degrees. […] 
 
gradual adjective  «improvement» gradual, paulatino [...] 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
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lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La inserción armoniosa y progresiva de los países en 
desarrollo en la economía mundial” 
 
PDL 
gradual adj. Que té lloc per graus. Augment gradual. [...] 
 
progressiu -iva adj. Que avança, que es desenvolupa, per 
graus. Moviment progressiu. Esforç progressiu. Impost 
progressiu. [...] 
 
paulatí Ø 
 
BOE 
“Gradual” � 55 resultats 
“Progressiva” � 90 resultats 
 
TPC6 
LLEI 27/1998, de 13 de juliol, sobre sancions aplicables a les 
infraccions de les normes que estableix el Reglament (CE) 
número 2271/96, del Consell, de 22 de novembre, relatiu a la 
protecció davant l'aplicació extraterritorial de la legislació 
d'un país tercer. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1998-07-
29/pdfs/A00176-00178.pdf 
“El Consell de la Unió Europea ha aprovat el Reglament (CE) 
número 2271/96 (DO L 309, de 29 de novembre de 1996, p. 
1), de 22 de novembre, relatiu a la protecció contra els efectes 
de l’aplicació extraterritorial de la legislació adoptada per un 
tercer país, i contra les accions que s’hi basen o se’n deriven, 
i en la mateixa data una acció comuna (96/668/PESC) (DO L 
369, de 29 novembre de 1996, p. 7), per tal d’evitar efectes 
adversos i que no es compleixin els objectius que persegueix 
la Comunitat, entre altres, la contribució al desenvolupament 
harmoniós del comerç mundial i la supressió progressiva de 
les restriccions en els intercanvis mundials, i la lliure 
circulació de capitals entre estats membres i països tercers en 
el màxim grau possible.” 
 

INTEGRATION  
N. 

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them, 
- the smooth and gradual integration of the developing 
countries into the world economy” 
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integració 
 
OXF 
integration → n. 1. the action or process of integrating. […] 
 
integrate […] 2. bring or come into equal participation in an 
institution or social group […] 
 
integration mass noun  (a)  (incorporation) ~ IN o INTO 
something integración f EN algo […] 
 
PDL 
integració f. [...] Supressió progressiva de diverses formes de 
discriminació entre unitats econòmiques. La integració 
econòmica europea. [...] 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“La Unió Europea Occidental (UEO) és part integrant del 
desenvolupament de la Unió i proporciona a la Unió l’accés a 
una capacitat operativa especialment en el context de l’apartat 
2. La UEO secunda la Unió en la definició dels aspectes de 
defensa de la política exterior i de seguretat comuna tal com 
estableix el present article. La Unió, en conseqüència, ha de 
fomentar relacions institucionals més estretes amb la UEO 
amb vista a la possibilitat de la integració de la UEO en la 
Unió, si així ho decideix el Consell Europeu. En aquest cas, 
ha de recomanar als estats membres l’adopció d’aquesta 
decisió de conformitat amb les seves normes constitucionals 
respectives.” 
 

WORLD ECONOMY  
CN. + N.  

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them, 
- the smooth and gradual integration of the developing 
countries into the world economy” 
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economia mundial  
 
BOE 
“Economia mundial” � 5 resultats 
 
VLEX 
“Economia mundial” � 22 resultats 
 
TPC7 
LLEI 10/2000, de 28 de desembre, per la qual s'autoritza la 
participació d'Espanya en l'ampliació selectiva de capital del 
Banc Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001-01-
25/pdfs/A00115-00118.pdf 
“Aquests resultats es correspondrien tant amb l’objectiu 
d’Espanya per augmentar la seva presència a les institucions 
financeres multilaterals, on la seva participació encara no 
reflecteix el seu pes en l’economia mundial, com amb 
l’objectiu desitjable de reforçar la contribució espanyola a la 
cooperació financera internacional amb els països més pobres 
del món.” 
 

CAMPAIGN 
AGAINST POVERTY  
N. + PREP. N.  

“Community policy in the sphere of development 
cooperation, which shall be complementary to the policies 
pursued by the Member States, shall foster: 
- the sustainable economic and social development of 
the developing countries, and more particularly the most 
disadvantaged among them, 
- the smooth and gradual integration of the developing 
countries into the world economy, 
- the campaign against poverty in the developing 
countries” 
 
lluita contra la pobresa 
 
OXF 
campaign   n. 1. an organized course of action for a particular 
purpose, esp. to arouse public interest (e.g., before a political 
election). […] 
 
PDL  
campanya f. [...] FIG. emprendre una campanya científica 
[o política, o comercial] Fer una sèrie de treballs per 
aconseguir un fi científic, polític, comercial. [...] 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
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http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La lucha contra la pobreza en los países en desarrollo” 
 
PDL 
lluita  f. Esforç que fan dos individus que, agafats cos a cos, 
tracten cadascun de tirar l'altre a terra; esforç que fan per 
vèncer l'un a l'altre, dos individus, dos pobles, dos partits, 
etc.; acció que exerceixen l'una contra l'altra dues forces, dues 
tendències, etc., oposades; esforç violent per a obtenir 
quelcom, per a evitar un mal. Lluita lliure. S'abraonaren, i la 
lluita fou formidable. Lluita grecoromana. Entrar en lluita 
dos pobles. La lluita de classes. La lluita de la veritat contra 
l'error. Emprendre, sostenir, una lluita. La lluita per 
l'existència. La lluita contra la tuberculosi. Lluita de preus. 
 
BOE 
“Campanya contra la pobresa” � 0 resultats 
“Lluita contra la pobresa” � 6 resultats 
 
TPC2 
ACORD intern entre els representants dels governs dels 
estats membres, reunits al si del Consell, relatiu al 
finançament i l'administració de l'ajuda comunitària d'acord 
amb el Protocol financer de l'Acord d'associació entre els 
estats d'Àfrica, el Carib i el Pacífic i la Comunitat Europea i 
els seus estats membres, signat a Cotonou (Benín) el 23 de 
juny de 2000, i a l'assignació d'ajuda financera als països i 
territoris d'Ultramar als quals s'aplica la quarta part del 
Tractat CE, fet a Brussel·les el 18 de setembre de 2000. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-05-
01/pdfs/A02092-02105.pdf 
3. La coordinació sobre el terreny ha de fer atenció 
especialment a les avaluacions compartides de les necessitats 
i resultats, i a l’anàlisi sectorial, així com a les prioritats. 
L’exercici de coordinació ha d’atendre el fet que l’estratègia 
de cooperació per països i el programa indicatiu siguin 
coherents amb les iniciatives orientades cap a països, com els 
Marcs de lluita contra la pobresa i el Marc de 
desenvolupament global, on hi ha aquest tipus de diàleg. 
 

IN THIS AREA  
PREP. + DET. + N.  

“Community policy in this area shall contribute to the general 
objective of developing and consolidating democracy and the 
rule of law, and to that of respecting human rights and 
fundamental freedoms” 
 
en aquest àmbit  
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OXF 
area [...] 2. a subject or range of activity. [...] 
 
area […] (field, sphere) terreno m […] 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La política de la Comunidad en este ámbito contribuirá al 
objetivo general de desarrollo y consolidación de la 
democracia y del Estado de Derecho, así como al objetivo de 
respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales.” 
 
PDL 
àmbit m. [...] FIG. Conjunt de tot allò en què una institució o 
una persona són competents. L'agricultura intensiva és el seu 
àmbit. En l'àmbit de la seva jurisdicció. 
 
terreny [...] Àmbit, tipus de matèria on s'exerceix una 
activitat. Es movia molt bé en el terreny polític. 
 
BOE 
“En aquest ambit” � 92 resultats 
“En aquest terreny” � 2 resultats 
 
Nota: Cal tenir en compte que he fet la cerca d’”àmbit” 
sense l’accent a la “a”, ja que amb l’accent no obtenia cap 
resultat. 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Sens perjudici de les competències reconegudes a la 
Comissió en aquest àmbit, la signatura, que pot anar 
acompanyada d’una decisió sobre l’aplicació provisional 
abans de l’entrada en vigor, i la concertació dels acords, les 
decideix el Consell, per majoria qualificada, a proposta de la 
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Comissió. El Consell decideix per unanimitat quan l’acord es 
refereix a un àmbit en què cal la unanimitat per a l’adopció de 
regles internes o és dels que esmenta l’article 238.” 
 

CONTRIBUTE TO  
V intr. + PREP. 

“Community policy in this area shall contribute to the general 
objective of developing and consolidating democracy and the 
rule of law, and to that of respecting human rights and 
fundamental freedoms” 
 
contribuir a 
 
OXF 
contribute → v.  […] (contribute to) help to cause or bring 
about. […] 
 
contribute […] (a)  (play significant part) to ~ (TO 
something) contribuir* (A algo) […] 
 
PDL 
contribuir  v. intr. Tenir part en una obra comuna, concórrer-
hi. Ell contribuirà a l'empresa. Tot ciutadà ha de contribuir a 
les càrregues públiques. La humitat contribueix a fer malsà el 
clima. Han contribuït a la campanya amb un bon donatiu. 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“4. El Consell, d’acord amb el procediment previst en l’article 
189 B i amb la consulta prèvia al Comitè Econòmic i Social i 
al Comitè de les Regions, ha d’adoptar mesures per contribuir 
a la realització dels objectius establerts en el present article, 
amb exclusió de qualsevol harmonització de les disposicions 
legals i reglamentàries dels estats membres.” 
 

RULE OF LAW  
N. + PREP. + N.  

“Community policy in this area shall contribute to the general 
objective of developing and consolidating democracy and the 
rule of law, and to that of respecting human rights and 
fundamental freedoms” 
 
estat de dret 
  
OXF 
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rule of law The principle that power should be exercised 
according to mutually understood rules and procedures that 
are applicable to all members of a polity, including officers of 
the state. The rule of law requires an independent judiciary 
capable of enforcing laws against even the highest-ranking 
agents of the state. For this reason, it is closely associated in 
the Western political tradition with the doctrine of the 
separation of powers. Although the rule of law is not limited 
to democracy, it is an important condition for it and thus 
plays a large part in studies of democratization. 
 
rule [...] ~ of law n  imperio de la ley m [...] 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La política de la Comunidad en este ámbito contribuirá al 
objetivo general de desarrollo y consolidación de la 
democracia y del Estado de Derecho, así como al objetivo de 
respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales.” 
 
AHJ 
rule of law (norma jurídica, precepto legal, el imperio de la 
ley, principio o máxima del derecho, estado de derecho) 
  
BOE 
“Imperi de la llei” � 3 resultats 
“Principi del dret” � 0 resultats 
“Màxima del dret” � 0 resultats 
“Estat de dret” � 17 resultats 
 
DBTJ 
Rule of law principio de legalidad, sistema de gobierno en el 
que la ley es la autoridad máxima.  
 
Estado de derecho State of law; state governed by laws. 
 
Nota: Comprovo que “imperi de la llei” i “estat de dret” 
volen dir el mateix, i com que, segons la cerca a la base de 
dades, “estat de dret” és més comú, em decanto per aquesta 
opció. 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
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s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“1. La Unió es basa en els principis de llibertat, 
democràcia, respecte dels drets humans i de les 
llibertats fonamentals i l’Estat de Dret, principis que 
són comuns als estats membres.” 
 

FUNDAMENTAL 
FREEDOM 
ADJ. + N.  

“Community policy in this area shall contribute to the general 
objective of developing and consolidating democracy and the 
rule of law, and to that of respecting human rights and 
fundamental freedoms” 
 
llibertat fonamental 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La política de la Comunidad en este ámbito contribuirá al 
objetivo general de desarrollo y consolidación de la 
democracia y del Estado de Derecho, así como al objetivo de 
respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales.” 
 
BOE 
“Llibertats fonamentals” � 30 resultats 
 
TPC1  
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“1. La Unió es basa en els principis de llibertat, democràcia, 
respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals i 
l’Estat de Dret, principis que són comuns als estats 
membres.” 
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COMPLY WITH  
V intr. + PREP. 

“The Community and the Member States shall comply with 
the commitments and take account of the objectives they have 
approved in the context of the United Nations and other 
competent international organisations” 
 
complir 
 
OXF 
comply […] 1. act in accordance with a wish or command. 
[…] 
 
comply verb comply with comply with the ruling obey, 
observe, abide by, adhere to, conform to, acquiesce to, assent 
to, consent to, accord with, agree with, follow, respect, yield, 
submit. opposites: ignore; disobey; disagree. 
 
comply intransitive verb  […] to ~ WITH something : to ~ 
with a request acceder a una solicitud; to ~ with an order 
cumplir una orden; to ~ with the law acatar la ley; all 
machinery must ~ with safety regulations toda la maquinaria 
debe cumplir con or llenar los requisitos de seguridad 
 
TPE1  
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La Comunidad y los Estados miembros respetarán los 
compromisos y tendrán en cuenta los objetivos que han 
acordado en el marco de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales competentes.” 
 
PDL 
respectar v. tr. Tenir respecte (a algú o a alguna cosa). 
Respectar les lleis, la justícia. Respectar els drets dels altres. 
Respecteu la nostra opinió si voleu que respectem la vostra. 
Respectar la veritat. Respectar la religió. Respectar els vells, 
els nostres superiors. Respectar-se a si mateix. Respectar el 
dolor d'algú. [...] 
 
complir  [...] v. tr. Executar completament (una cosa promesa, 
desitjada, manada, etc.). Ell va complir la seva prometença, el 
seu vot, la seva paraula. Compliré els teus desigs. No ha 
complert el nostre encàrrec, les nostres ordres. Compleix 
escrupolosament els seus deures, la seva obligació. 
 
acatar v. tr. Reverir, manifestar respecte i submissió (envers 
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algú o envers alguna cosa). 
 
compromís [...] Obligació contreta per una promesa, una 
paraula donada, etc. Tenir un compromís. Complir un 
compromís. [...] 
 
BOE 
“Complir els compromisos” � 12 resultats 
“Acatar els compromisos” � 0 resultats 
“Respectar els compromisos” � 1 resultat  
 
TPC8 
REIAL DECRET 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula 
la relació laboral de caràcter especial dels penats que 
exerceixin activitats laborals en tallers penitenciaris i la 
protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball 
en benefici de la comunitat. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001-08-
01/pdfs/A01465-01470.pdf 
“5. Sens perjudici del que preveu l’apartat segon d’aquest 
article, en cas que el treball s’organitzi en col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques de l’exterior, aquestes estan 
obligades a assegurar que es compleixin les obligacions 
d’avaluació de riscs i planificació de la seva prevenció en el 
treball, de formació preventiva i de compliment de les 
mesures preventives que corresponguin en funció de 
l’activitat exercida, d’acord amb el que estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
Així mateix, estan obligades a respectar la intimitat i dignitat 
de l’intern treballador, a conservar de manera adequada les 
instal·lacions que ocupi, a col·laborar amb l’organisme 
autònom Treball i Prestacions Penitenciàries, o l’òrgan 
autonòmic equivalent, en tots els aspectes i les informacions 
que li siguin requerides i, en general, a complir els 
compromisos acordats en l’acord de col·laboració subscrit per 
ambdues parts.” 
 

COMMITMENT  
N.  

“The Community and the Member States shall comply with 
the commitments and take account of the objectives they have 
approved in the context of the United Nations and other 
competent international organisations” 
 
compromís 
 
OXF 
commitment [...] 2. the process or an instance of committing 
oneself. 
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commitment n  compromiso m [...]   
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“8. L’Aliança Atlàntica continua sent la base de la defensa 
col·lectiva en virtut del Tractat de l’Atlàntic Nord. 
Constitueix el fòrum fonamental de consulta entre els aliats i 
el marc en el qual convenen les polítiques relatives als seus 
compromisos de seguretat i de defensa en virtut del Tractat de 
Washington.” 
 

TAKE ACCOUNT OF  
PHRASAL V.  

“The Community and the Member States shall comply with 
the commitments and take account of the objectives they have 
approved in the context of the United Nations and other 
competent international organisations” 
 
tenir en compte 
 
OXF 
take account of consider with other factors before reaching a 
decision. 
 
PDL 
considerar [...] Tenir en compte (alguna cosa) per obrar. 
Abans d'emprendre aquest afer, considera bé les dificultats 
amb què toparàs. En tota cosa cal considerar el fi. [...] 
 
Nota: Crec que la millor opció és “tenir en compte” ja que 
“considerar” té altres significats. Per tant, opto per una 
solució que no és ambigua.   
 
BOE 
“Tenir en compte” � 522 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
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http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“2. En formular i aplicar les polítiques i les mesures 
comunitàries cal tenir en compte l’objectiu d’un alt nivell 
d’ocupació.” 
 

APPROVE 
V tr.  

“The Community and the Member States shall comply with 
the commitments and take account of the objectives they have 
approved in the context of the United Nations and other 
competent international organisations” 
 
acordar 
 
OXF 
approve → v. 1. officially accept as satisfactory. [...] 
 
approve intransitive verb […] (a)  (sanction, agree) 
«decision/plan» aprobar […] 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La Comunidad y los Estados miembros respetarán los 
compromisos y tendrán en cuenta los objetivos que han 
acordado en el marco de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales competentes.” 
 
PDL 
aprovar v. tr. [...] Qui està facultat per a fer-ho, declarar bo, 
acceptable, just a uns efectes determinats; donar la 
qualificació d'aprovat (a un examinand); la censura, l'autoritat 
eclesiàstica, etc., donar l'autorització per a publicar una obra. 
El tribunal ha aprovat els exercicis dels opositors. Aprovar 
els comptes. Aprovar un examinand. Un llibre aprovat per 
l'autoritat eclesiàstica. El reglament aprovat per l'assemblea. 
[...] 
 
acordar v. tr. Prendre l'acord de, decidir o determinar de 
comú acord, per majoria de vots, premeditadament. Després 
de molt discutir, acordaren de no fer-ho. Què ha acordat 
l'assemblea? [...] 
 
convenir [...] tr. Acordar. Què heu convingut? Hem convingut 
d'anar-hi tots dos. 
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Nota: Segons les definicions del DIEC, sembla que les dues 
opcions viables serien “acordar” i “convenir”. 
 
BOE 
“Objectius acordats” � 3 resultats 
“Acordar els objectius” � 1 resultat 
“Objectius convinguts � 0 resultats 
“Convenir els objectius” � 0 resultats 
 
TPC9 
CODI INTERNACIONAL per a la protecció dels vaixells i de 
les instal·lacions portuàries (Codi PBIP), adoptades el 12 de 
desembre de 2002 mitjançant la Resolució 2 de la 
Conferència de governs contractants del Conveni 
internacional per a la seguretat de la vida humana en el mar, 
1974. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2004-09-
01/pdfs/A02737-02781.pdf 
“Abans de començar una avaluació de la protecció del 
vaixell, l’oficial de la companyia per a la protecció marítima 
s’ha d’assegurar que s’aprofita la informació disponible sobre 
l’avaluació de l’amenaça en els ports en què el vaixell té 
previst fer escala o en què embarquen o desembarquen 
passatgers, i sobre les instal·lacions portuàries i les seves 
mesures de protecció. L’OCPM ha d’estudiar informes 
anteriors sobre requisits de protecció equiparables. Quan sigui 
possible, l’OCPM s’ha de reunir amb les persones pertinents 
del vaixell i de les instal·lacions portuàries per acordar els 
objectius i la metodologia de l’avaluació. L’OCPM ha 
d’observar les orientacions específiques que puguin oferir els 
governs contractants.” 
 

IN THE CONTEXT 
OF 
PREP. + ART. + N. + 
PREP. 

“The Community and the Member States shall comply with 
the commitments and take account of the objectives they have 
approved in the context of the United Nations and other 
competent international organisations” 
 
en el context de 
 
OXF 
context [...] 2. the circumstances relevant to something under 
consideration. 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
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l 
“La Comunidad y los Estados miembros respetarán los 
compromisos y tendrán en cuenta los objetivos que han 
acordado en el marco de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales competentes.” 
 
PDL 
context m. Conjunt d'unitats fòniques, sintàctiques, lèxiques, 
etc., que precedeixen i segueixen un element lingüístic en un 
enunciat. En hi havia allí nou noies, el context ens indica 
clarament que nou és l'adjectiu numeral nou i no l'adjectiu 
qualificatiu nou ni el substantiu femení nou. || Conjunt de 
factors de situació i d'ordre sociocultural i interpersonal 
d'acord amb els quals s'interpreten apropiadament els 
enunciats. 
 
marc m. [...] FIG. Límits que encerclen un espai. 
 
Nota: Segons les definicions del DIEC, encaixa millor l’ 
opció “ en el context de”. 
 
BOE 
“En el context de” � 32 resultats 
 
GOG 
“En el context de” � 15.200 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“la cooperació en l’àmbit de l’armament, segons sigui 
procedent, en el marc del Grup d’Armament d’Europa 
Occidental (GAEO), en qualitat d’instància europea de 
cooperació en matèria d’armament, de la Unió Europea i de la 
UEO en el context de la racionalització del mercat europeu de 
l’armament i de l’establiment d’una Agència Europea 
d’Armaments”  
 

REFER TO 
V intr. + PREP.  

“The Community shall take account of the objectives referred 
to in Article 177 in the policies that it implements which are 
likely to affect developing countries” 
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referir-se a 
 
OXF 
refer → v. 1. (refer to) mention or allude to. • (refer someone 
to) direct the attention of someone to. • (refer to) (of a word 
or phrase) describe or denote. […] 
 
TPE1  
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La Comunidad tendrá en cuenta los objetivos contemplados 
en el artículo 177 en las políticas que aplique y que puedan 
afectar a los países en desarrollo.” 
 
“Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente 
Tratado, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en 
el artículo 251, adoptará las medidas necesarias para el logro 
de los objetivos enunciados en el artículo 177.” 
 
“La Comisión podrá adoptar cualquier iniciativa adecuada 
para fomentar la coordinación a que se refiere el apartado 1.” 
 
PDL 
contemplar v. tr. Esguardar atentament (un objecte) 
absorbint-se en la seva vista. Contemplar els estels. 
Contemplar el paisatge. Contemplar una imatge. || Donar (a 
algú) tots els gustos, totes les satisfaccions. Viu allí 
contemplat de tothom. 
 
mencionar v. tr. Parlar breument (d'algú o alguna cosa), 
anomenar. 
 
esmentar v. tr. Fer esment (d'algú o d'alguna cosa). A ell, ni 
tan sols el van esmentar. Un fet digne d'ésser esmentat. 
 
preveure v. tr. Veure, concebre, per endavant (allò que ha 
d'ocórrer). Preveure l'èxit d'una empresa. Fàcil, difícil, de 
preveure. Era una cosa prevista. 
 
enunciar v. tr. Dir en termes precisos (alguna cosa) fent-la 
conèixer netament; pronunciar. Saber enunciar el que hom 
pensa. Enunciar un teorema. Enunciar un mot distintament. 
 
referir  v. tr. [...] pron. Algú que parla de quelcom o que diu 
quelcom, entendre que parla o que ho diu d'algú o d'alguna 
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cosa. Quan deia que algú ens ho pagaria, em referia al teu 
oncle. 
 
Nota: Segons les definicions del DIEC, les opcions 
“mencionar”, “esmentar”, “preveure” i “referir-se” serien 
les adequades en català.  
 
BOE 
“Mencionats” � 5 resultats  
“Esmentats” � 853 resultats 
“Previstos” � 413 resultats 
“A què es refereix” � 874 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“2. Les qüestions a què es refereix el present article inclouen 
missions humanitàries i de rescat, missions de manteniment 
de la pau i missions en què intervinguin forces de combat per 
a la gestió de crisis, incloses les missions de restabliment de 
la pau.” 
 

IMPLEMENT  
V tr.  

“The Community shall take account of the objectives referred 
to in Article 177 in the policies that it implements which are 
likely to affect developing countries” 
 
aplicar 
 
OXF 
implement 1. (a) put (a decision, plan, etc.) into effect. (b) 
fulfill (an undertaking). [...] 
 
implement implementar, poner* en práctica, ejecutar 
 
TPE1  
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La Comunidad tendrá en cuenta los objetivos contemplados 
en el artículo 177 en las políticas que aplique y que puedan 
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afectar a los países en desarrollo.” 
 
Nota: Compto amb tres possibles opcions: “implementar”, 
“executar” i “aplicar”. “Posar en pràctica” la descarto 
perquè em sembla molt imprecisa i poc natural. 
 
PDL 
implementar v. tr. Convertir (una idea, un mètode, un 
esquema, un algorisme, etc.), en un objecte o en un procés 
informàtic en estat operatiu. 
 
executar v. tr. Donar efecte (a una cosa manada, resolta, 
projectada); fer (una obra) segons un pla; cantar o tocar 
(l'obra d'un compositor). Executar un contracte. Executar les 
ordres rebudes. Executar un pla. Executar una sentència. 
Executar una sonata de Beethoven. [...] 
 
aplicar v. tr. [...] Fer obrar sobre algú o alguna cosa l'acció, 
l'esforç (d'algú o d'alguna cosa). Aplicar a un malalt, a una 
malaltia, tal o tal tractament. Aplicar una força a l'extrem 
d'una barra. Aplicar una pena. Aplicar un procediment. [...] 
 
Nota: Les úniques opcions que per definició podrien ser 
vàlides són “executar” i “aplicar”. 
  
BOE 
“Executar polítiques” � 0 resultats 
“Execució de polítiques” � 1 resultat 
“Executar les polítiques” � 2 resultats 
“Execució de les polítiques” � 8 resultats 
“Aplicar polítiques” � 1 resultat 
“Aplicació de polítiques”  � 2 resultats 
“Aplicar les polítiques” � 1 resultat 
“Aplicació de les polítiques” � 9 resultats 
 
TPC1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“El Consell, sobre la base dels informes a què es refereix 
l’apartat 3 i després de rebre les opinions del Comitè 
d’ocupació, ha d’efectuar anualment un examen de l’aplicació 
de les polítiques d’ocupació dels estats membres d’acord amb 
les orientacions referents a l’ocupació. El Consell, per 
majoria qualificada i sobre la base d’una recomanació de la 
Comissió, pot formular recomanacions als estats membres, si 
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ho considera pertinent d’acord amb l’examen esmentat.” 
 

AFFECT 
V tr.  

“The Community shall take account of the objectives referred 
to in Article 177 in the policies that it implements which are 
likely to affect developing countries” 
 
afectar 
 
OXF 
affect → v.  have an effect on; make a difference to. • touch 
the feelings of. […] 
 
affect vt  afectar [...]  
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La Comunidad tendrá en cuenta los objetivos contemplados 
en el artículo 177 en las políticas que aplique y que puedan 
afectar a los países en desarrollo.” 
 
PDL 
afectar v. tr. [...] Alguna cosa, produir una alteració, un 
canvi, un efecte qualsevol, (en una altra). Aquesta pèrdua 
afecta greument la seva situació. Aquest clima ha afectat 
profundament la seva salut. La reforma del local no afecta les 
nostres habitacions. La llum massa forta li va afectar la vista. 
[...] 
 
TPC10 
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2002, de la Secretaria General 
Tècnica, relativa al Protocol d'adhesió de la República 
Popular de la Xina a l'Acord de Marrakech, pel qual 
s'estableix l'Organització Mundial del Comerç, fet a Al 
Dawha el 10 de novembre de 2001. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002-06-
17/pdfs/A01688-01696.pdf 
“IV. Polítiques que afecten el comerç de mercaderies 
1.  Contingents aranzelaris (la notificació s’ha de fer al 
Comitè d’Accés als Mercats)” 
 

WITHOUT 
PREJUDICE TO 
PREP. + N. + PREP.  

“Without prejudice to the other provisions of this Treaty, the 
Council, acting in accordance with the procedure referred to 
in Article 251, shall adopt the measures necessary to further 
the objectives referred to in Article 177” 
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sens perjudici de 
 
TPE1  
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente 
Tratado, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en 
el artículo 251, adoptará las medidas necesarias para el logro 
de los objetivos enunciados en el artículo 177.” 
 
PDL 
perjudici m. [...] sens perjudici de loc. prep. Sense per això 
deixar de, sense que això sigui obstacle per a. Sens perjudici 
d'aprofundir més endavant en aquest text, podem avançar ara 
que es tracta d'una obra molt ben escrita. Els veïns armats 
constituïren un cos de vigilància, sens perjudici de les 
batudes que feien els Mossos d'Esquadra de tant en tant. 
 
BOE 
“Sens perjudici de” � 288 resultats 
“Sense perjudici de” � 348 resultats 
 
Nota: Encara que la segona opció apareix més vegades, em 
decanto per la primera, ja que aquesta és la que apareix al 
DIEC.  
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Les decisions a què es refereix aquest apartat que tinguin 
repercussions en l’àmbit de la defensa s’han d’adoptar sens 
perjudici de les polítiques i les obligacions a què es refereix el 
paràgraf tercer de l’apartat 1.” 
 

PROVISION 
N.  

“Without prejudice to the other provisions of this Treaty, the 
Council, acting in accordance with the procedure referred to 
in Article 251, shall adopt the measures necessary to further 
the objectives referred to in Article 177” 
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disposició 
 
OXF 
provision → n.  […] 3. a condition or requirement in a legal 
document. […] 
 
provision n  […] stipulation disposición f [...] under the ~s of 
the agreement según las disposiciones del acuerdo [...] 
 
PDL 
disposició f. [...] Allò que està disposat, decidit, establert. Les 
disposicions de la llei. Una disposició testamentària. 
Disposició transitòria d'una norma. [...] Ordre d'una autoritat 
o d'una llei. 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Article E 
El Parlament Europeu, el Consell, la Comissió, el Tribunal de 
Justícia i el Tribunal de Comptes han d’exercir les seves 
competències en les condicions i per a les finalitats previstes, 
per una part, en les disposicions dels tractats constitutius de 
les Comunitats Europees i dels tractats i els actes subsegüents 
que els han modificat o completat i, d’altra banda, en les 
altres disposicions del present Tractat.” 
 

IN ACCORDANCE 
WITH  
PREP. + N. + PREP.  

“Without prejudice to the other provisions of this Treaty, the 
Council, acting in accordance with the procedure referred to 
in Article 251, shall adopt the measures necessary to further 
the objectives referred to in Article 177” 
 
d’acord amb 
 
OXF 
accordance → n. (in phr. in accordance with) in a manner 
conforming with. 
 
accordance noun : in ~ with de acuerdo con or a, conforme 
a, según 
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PDL 
d'acord amb loc. prep. De conformitat amb, segons. D'acord 
amb aquesta regla, accentuarem les esdrúixoles. 
 
Nota: Segons les definicions del DIEC, “d’acord amb” i “de 
conformitat amb” tenen el mateix significat.  
 
BOE 
“Acord amb” � 1494 resultats 
“De conformitat amb” � 1023 resultats 
 
Nota: He hagut de fer la cerca a partir d’“acord amb” 
enlloc de “d’acord amb”, ja que d’aquesta última no 
n’obtenia cap resultat.  
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“LES ALTES PARTS CONTRACTANTS, 
TENINT EN COMPTE la necessitat d’aplicar plenament les 
disposicions del segon paràgraf de l’apartat 1 i de l’apartat 3 
de l’article J.7 del Tractat de la Unió Europea, TENINT EN 
COMPTE que la política de la Unió d’acord amb l’article J.7 
no afecta el caràcter específic de la política de seguretat i de 
defensa de determinats estats membres, respecta les 
obligacions derivades del Tractat de l’Atlàntic Nord per a 
determinats estats membres que consideren que la seva 
defensa comuna es fa dins de l’OTAN i és compatible amb la 
política comuna de seguretat i de defensa establerta en el 
marc esmentat, 
HAN CONVINGUT en la disposició següent, que s’incorpora 
com a annex al Tractat de la Unió Europea: 
La Unió Europea ha d’elaborar, juntament amb la Unió 
Europea Occidental, acords de cooperació més intensa entre 
si, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor del 
Tractat d’Amsterdam.” 
 
Nota: He comprovat mitjançant la comparació de textos que 
“d’acord amb” i “de conformitat amb” efectivament 
s’utilitzen amb el mateix sentit.  
 

PROCEDURE “Without prejudice to the other provisions of this Treaty, the 
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N.  Council, acting in accordance with the procedure referred to 
in Article 251, shall adopt the measures necessary to further 
the objectives referred to in Article 177” 
 
procediment  
 
OXF 
procedure → n. 1. an established or official way of doing 
something. • a series of actions conducted in a certain order or 
manner. 
 
PDL 
procediment m. Manera de procedir. Un nou procediment de 
fabricació. [...] Concatenació lògica dels actes efectuats en un 
procés. [...] 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf  
“El Consell ha de disposar i fomentar, en la forma i segons els 
procediments oportuns, tal com estableix el present títol, la 
cooperació pertinent per aconseguir els objectius de la Unió.” 
 

ADOPT 
V tr. 

“Without prejudice to the other provisions of this Treaty, the 
Council, acting in accordance with the procedure referred to 
in Article 251, shall adopt the measures necessary to further 
the objectives referred to in Article 177” 
 
adoptar  
 
OXF 
adopt → v.  […] 2. choose to take up or follow (an option or 
course of action).  
 
PDL 
adoptar v. tr. [...] Algú, fer seu (el parer, l'opinió, etc., d'un 
altre); prendre (una resolució, un acord), després de previ 
examen o deliberació. Vam adoptar el seu pla. L'assemblea 
ha adoptat el projecte de llei. [...] 
 
BOE 
“Adoptar les mesures” � 315 resultats 
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“Prendre les mesures” � 91 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Com a excepció del que disposen els apartats 1 i 2, a partir 
de l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, el Consell, per 
majoria qualificada, a proposta de la Comissió i amb la 
consulta prèvia al Parlament Europeu, ha d’adoptar les 
mesures esmentades en els incisos i) i iii) de la lletra b) del 
punt 2 de l’article 73 J.” 
 

MEASURE 
N.  

“Without prejudice to the other provisions of this Treaty, the 
Council, acting in accordance with the procedure referred to 
in Article 251, shall adopt the measures necessary to further 
the objectives referred to in Article 177” 
 
mesura 
 
OXF 
measure   n. […] 9. a legislative act. […] 
 
PDL 
mesura f. [...] Mitjà proporcionat a un fi. Prendre algú les 
seves mesures per a reeixir en un afer. [...] 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“El Consell pot decidir posteriorment, per majoria 
qualificada, la modificació o la revocació de les mesures 
adoptades de conformitat amb l’apartat 2, com a resposta a 
canvis en la situació que n’hagi motivat la imposició.” 
 

FURTHER 
V tr. 

“Without prejudice to the other provisions of this Treaty, the 
Council, acting in accordance with the procedure referred to 
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in Article 251, shall adopt the measures necessary to further 
the objectives referred to in Article 177” 
 
promoure 
 
OXF 
Further v. tr. promote; favor (a scheme, undertaking, 
movement, or cause). 
 
further  transitive verb  «cause/aims» promover*, fomentar; 
«career/interests» favorecer* 
 
PDL 
promoure v. tr. Donar la primera impulsió (a alguna cosa). 
Ell fou qui promogué la qüestió. Promoure un escàndol. | 
Promoure el vòmit. [...] 
 
fomentar v. tr. [...] FIG. Promoure la creixença (d'alguna 
cosa). Fomentar l'agricultura, el comerç, d'un país. 
 
BOE 
“Promoure els objectius” � 5 resultats 
“Fomentar els objectius” � 1 resultat 
 
TPC1 
ACORD intern entre els representants dels governs dels 
estats membres, reunits al si del Consell, relatiu al 
finançament i l'administració de l'ajuda comunitària d'acord 
amb el Protocol financer de l'Acord d'associació entre els 
estats d'Àfrica, el Carib i el Pacífic i la Comunitat Europea i 
els seus estats membres, signat a Cotonou (Benín) el 23 de 
juny de 2000, i a l'assignació d'ajuda financera als països i 
territoris d'Ultramar als quals s'aplica la quarta part del 
Tractat CE, fet a Brussel·les el 18 de setembre de 2000. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-05-
01/pdfs/A02092-02105.pdf 
“Amb vista a promoure els objectius del present article, les 
disposicions d’aquest article s’han de revisar d’acord amb 
l’article N.”  
 

TAKE THE FORM OF  
V tr. + ART. + N. + 
PREP. 

“Such measures may take the form of multiannual 
programmes” 
 
adoptar la forma de 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
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http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“Dichas medidas podrán adoptar la forma de programas 
plurianuales.” 
 
BOE 
“Adoptar la forma de” � 8 resultats 
 
TPC1  
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Sens perjudici de les altres disposicions del present Tractat, 
el Consell, d’acord amb el procediment de l’article 189 B, ha 
d’adoptar les mesures necessàries per a assolir els objectius 
enunciats en l’article 130 U. Aquestes mesures poden adoptar 
la forma de programes plurianuals.” 
 

MULTIANNUAL 
PROGRAMME  
ADJ. + N.  
 

“Such measures may take the form of multiannual 
programmes” 
 
programa plurianual 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“Dichas medidas podrán adoptar la forma de programas 
plurianuales.” 
 
 
PDL 
pluri-  Prefix que denota pluralitat d'allò que designa el 
primitiu. Ex.: pluricapsular, plurilocular, pluriaxial, 
pluriocupació. 
 
multi-  Prefix que significa 'molts', 'més que un'. Ex.: 
multifoliolat, multilobulat, multiovulat, multinucleat. 
 
Nota: Segons el DIEC, els dos prefixos tenen el mateix 
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significat.  
 
GOG 
“Programa plurianual” � 311 resultats 
“Programa multianual” � 18 resultats 
 
BOE 
“Programes plurianuals” � 3 resultats 
“Plans plurianuals” � 3 resultats 
“Programes anuals” � 19 resultats 
“Plans anuals” � 12 resultats 
 
TPC1  
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Sens perjudici de les altres disposicions del present Tractat, 
el Consell, d’acord amb el procediment de l’article 189 B, ha 
d’adoptar les mesures necessàries per a assolir els objectius 
enunciats en l’article 130 U. Aquestes mesures poden adoptar 
la forma de programes plurianuals.” 
 

EUROPEAN 
INVESTMENT BANK  
ADJ.  + CN. + N. 

“The European Investment Bank shall contribute, under the 
terms laid down in its Statute, to the implementation of the 
measures referred to in paragraph 1” 
 
Banc Europeu d’Inversions 
 
TPE1  
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“El Banco Europeo de Inversiones contribuirá, en las 
condiciones previstas en sus Estatutos, a la ejecución de las 
acciones contempladas en el apartado 1.” 
 
BOE 
“Banc Europeu” � 9 resultats 
 
Nota: He hagut de fer la cerca a partir de “Banc Europeu” 
ja que si hi afegia “d’Inversions” no trobava cap resultat. 
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No obstant això, he comprovat els 9 resultats obtinguts i tots 
9 van seguits de “d’Inversions”. Un cop més ens trobem 
davant d’un problema de la base de dades per a reconèixer 
certs caràcters.  
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Respecte a l’activitat del Banc Europeu d’Inversions en la 
gestió dels ingressos i les despeses de la Comunitat, el dret 
d’accés del Tribunal a les informacions que té el Banc es 
regeix per un acord subscrit entre el Tribunal, el Banc i la 
Comissió. En absència d’aquest acord, el Tribunal té, no 
obstant això, accés a les informacions necessàries per al 
control dels ingressos i les despeses de la Comunitat 
gestionades pel Banc.” 
 

UNDER THE TERMS 
PREP. + ART. + N.  

“The European Investment Bank shall contribute, under the 
terms laid down in its Statute, to the implementation of the 
measures referred to in paragraph 1” 
 
d’acord amb les condicions 
 
OXF 
under preposition […] 5. (according to) según; ~ the terms of 
the contract según los términos del contrato 
 
Nota: Veig que “according to” en aquest context vol dir el 
mateix que “in accordance with”. 
 
term [...] 4. (terms) stipulated or agreed requirements. • 
conditions with regard to payment. • agreed conditions under 
which a dispute is settled. 
 
BOE 
“Acord amb les condicions” � 104 resultats 
“De conformitat amb les condicions” � 24 resultats 
 
Nota: He hagut de fer la cerca a partir d’”acord amb”, ja 
que amb la “d’” no trobava cap resultat. 
 
TPC1 
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LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“El Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees és 
competent, d’acord amb les condicions que estableix aquest 
article, per pronunciar-se, amb caràcter prejudicial, sobre la 
validesa i la interpretació de les decisions marc i de les 
decisions, sobre la interpretació de convenis subscrits de 
conformitat amb el present títol i sobre la validesa i la 
interpretació de les mesures aplicables.” 
 
Nota: “De conformitat amb les condicions” també es pot 
utilitzar, ja que “d’acord amb” i “de conformitat amb” 
tenen el mateix significat.  
 

LAY DOWN  
PHRASAL V.  

“The European Investment Bank shall contribute, under the 
terms laid down in its Statute, to the implementation of the 
measures referred to in paragraph 1” 
 
establir 
 
OXF 
lay something down 1. formulate and enact a rule or 
principle. [...] 
 
lay down vt  rules establecer [...] 
 
PDL 
establir v. tr. Fundar d'una manera estable; instituir; decretar, 
ordenar. Déu establí l'ordre natural del món. Seguir la regla 
establerta. Primer vam establir les regles del joc. Establir un 
magatzem, una casa de comerç, una fàbrica. Establir el 
campament en una posició inexpugnable. [...] 
 
BOE 
“Condicions establertes” � 116 resultats 
“Condicions que estableix” � 176 resultats 
“Condicions que estableixen” � 50 resultats  
 
Nota: Per introduir l’element “estatut” en la cerca, recorro 
a Google, ja que torno a tenir problemes amb la base de 
dades del BOE. Quan afegeixo “als estatuts”, “l’Estatut” i 
“els estatuts” a les cerques anteriors, la base de dades no em 
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dóna cap resultat. 
 
GOG 
“Condicions establertes als estatuts” � 1 resultat 
“Condicions que estableix l’Estatut” � 1 resultat 
“Condicions que estableixen els estatuts” � 2 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“les disposicions del títol VI bis, en les condicions establertes 
en l’article 5 A del Tractat constitutiu de la Comunitat 
Europea i en l’article K.12 del present Tractat” 
 

STATUTE 
N.  

“The European Investment Bank shall contribute, under the 
terms laid down in its Statute, to the implementation of the 
measures referred to in paragraph 1” 
 
estatuts 
 
OXF 
statute → n. a written law passed by a legislative body. • a 
rule of an organization or institution. [...] 
 
statute noun  [...] the university ~s el estatuto or los estatutos 
de la universidad [...] 
 
PDL 
estatut m. [...] Regla que té força de llei per al govern d'un 
cos. Els estatuts d'una societat, d'una acadèmia.  
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Al final del Protocol sobre els Estatuts del Banc Europeu 
d’Inversions, se suprimeix la llista de signataris.”  
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PARAGRAPH 
N.  

“1.   Without prejudice to the other provisions of this Treaty, 
the Council, acting in accordance with the procedure referred 
to in Article 251, shall adopt the measures necessary to 
further the objectives referred to in Article 177. Such 
measures may take the form of multiannual programmes. 
2.   The European Investment Bank shall contribute, under the 
terms laid down in its Statute, to the implementation of the 
measures referred to in paragraph 1.” 
 
paràgraf  
 
OXF 
paragraph → n. a distinct section of a piece of writing, 
indicated by a new line, indentation, or numbering. 
 
AHJ 
paragraph apartado, párrafo, sección. 
 
PDL 
paràgraf [...] En jur., subdivisió bàsica dels articles d'un text 
normatiu identificada per un nombre escrit amb xifres 
aràbigues. 
 
apartat m. [...] Qualsevol dels fragments d'un escrit o d'un 
imprès separats per un punt i a part. El darrer apartat de 
l'article 2 de la Llei.  
 
BOE 
“Paragraf” � 1016 resultats 
 
Nota: He hagut de fer la cerca sense l’accent per poder 
trobar alguna cosa. 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“A efectes del que preveu l’article K.7, paràgrafs 2 i 3, del 
Tractat de la Unió Europea, en la redacció que en fa el Tractat 
d’Amsterdam, s’autoritza la formulació de la declaració 
següent” 
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IN THE 
FRAMEWORK OF  
PREP. + ART. + N. + 
PREP. 

“The provisions of this Article shall not affect cooperation 
with the African, Caribbean and Pacific countries in the 
framework of the ACP-EC Convention” 
 
en el marc de 
 
OXF 
framework  n  marco m; create a ~ for negotiations 
establecer un marco para las negociaciones; within the ~ of 
something dentro del marco de algo; ~ agreement n  acuerdo 
marco m   
 
PDL 
marc m. [...] FIG. Límits que encerclen un espai. 
 
BOE 
“En el marc de” � 279 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“En el marc de l’article J.7 del Tractat de la Unió Europea, la 
UEO contribueix a la definició progressiva d’una política de 
defensa comuna i vetlla per la seva posada en pràctica 
concreta impulsant el desenvolupament del seu paper operatiu 
propi.” 
 

ACP-EC 
CONVENTION  
CN. + N.  

“The provisions of this Article shall not affect cooperation 
with the African, Caribbean and Pacific countries in the 
framework of the ACP-EC Convention” 
 
Conveni ACP-CE 
 
OXF 
convention […] 3. (a) a formal agreement. (b) an agreement 
between nations, esp. one less formal than a treaty. […] 
 
convention n  convención f   
 
TPE1  
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
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http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“Las disposiciones del presente artículo no afectarán a la 
cooperación con los países de África, del Caribe y del 
Pacífico en el marco del Convenio ACP-CE.” 
 
PDL 
convenció [...] Convinença. | Costum, opinió, regla, etc., que 
són establerts per acord exprés o tàcit entre les persones; 
costum arbitrari. Les convencions socials. Un valor de 
convenció. Fer una cosa per pura convenció. 
 
conveni m. Convinença. Conveni internacional. Conveni 
judicial. || Acord de caràcter general que conté uns pactes en 
relació amb una matèria o una cosa determinada. [...] 
 
Nota: Segons el DIEC “convenció” i “conveni” tenen un 
punt en comú: “convinença”. No obstant això, la definició 
que parla d’acords internacionals és la de “conveni”. De 
totes maneres, faig una cerca per veure quin dels dos termes 
s’utilitza.  
 
GOG 
“Conveni ACP-CE” � 5 resultats 
“Convenció ACP-CE” � 0 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“En l’apartat 3 de l’article 130 W, l’expressió «Conveni 
ACP-CEE» se substitueix per «Conveni ACP-CE»” 
 

CONSULT EACH 
OTHER ON 
V tr. + PRON. + PREP. 

“The Community and the Member States shall coordinate 
their policies on development cooperation and shall consult 
each other on their aid programmes, including in international 
organisations and during international conferences” 
 
concertar 
 
OXF 
consult [...] 3. tr.  seek permission or approval from (a 
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person) for a proposed action. 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La Comunidad y los Estados miembros coordinarán sus 
políticas en materia de cooperación al desarrollo y 
concertarán sus programas de ayuda, también en el marco de 
organizaciones internacionales y de conferencias 
internacionales.” 
 
PDL 
concertar v. tr. Arranjar amb algú (un pla, un projecte, 
l'execució d'una cosa); pactar. Hem concertat una forada. 
Concertar una rebel·lió. Es concertà de començar la 
campanya. [...] 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Els estats membres que també són membres del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides s’han de concertar entre si i 
tenir completament informats els altres estats membres.” 
 

AID PROGRAMME  
CN. + N.  

“The Community and the Member States shall coordinate 
their policies on development cooperation and shall consult 
each other on their aid programmes, including in international 
organisations and during international conferences” 
 
programa d’ajuda 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“La Comunidad y los Estados miembros coordinarán sus 
políticas en materia de cooperación al desarrollo y 
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concertarán sus programas de ayuda, también en el marco de 
organizaciones internacionales y de conferencias 
internacionales.” 
 
EUR 
TERM  programa de ayuda   
 
BOE 
“Programes d’ajuda” � 0 resultats 
 
Nota: “Programes d’ajuda” no dóna cap resultat, perquè 
tornem a tenir el problema de la “d”’. 
 
“Cooperació per al desenvolupament” + “Programa” � 1 
resultat 
 
TPC11 
ACORD Marc de cooperació entre el Regne d'Espanya i 
l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la 
Ciència i la Cultura, relatiu al Fons fiduciari 
UNESCO/Espanya de cooperació per al desenvolupament, fet 
a París l'11 de setembre de 2002. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-06-
02/pdfs/A02407-02409.pdf 
“Atesa la importància d’informar i sensibilitzar l’opinió 
pública sobre les necessitats dels països en desenvolupament, 
i els esforços realitzats per la UNESCO i el programa d’ajuda 
espanyol per satisfer aquestes necessitats, la UNESCO ha 
d’indicar en tot el material, actes, documents i altres articles 
relacionats amb el disseny i l’execució dels programes i 
projectes el paper que hi ha desenvolupat Espanya.” 
 
 

UNDERTAKE  
V tr.  

“They may undertake joint action” 
 
emprendre 
 
OXF 
undertake 1. commit oneself to and begin (an enterprise or 
responsibility); take on. [...] 
 
undertake vt  [...] task emprender, acometer [...]   
 
PDL 
emprendre v. tr. Posar-se a fer, començar (una cosa, esp. que 
suposa un esforç considerable, que enclou dificultats, riscs, 
etc.). Emprendre una feina, una tasca, una obra, un negoci, 
un viatge. Emprendre una campanya contra la implantació 
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dels nous impostos. Emprendre una carrera. No gosar 
emprendre res. [...] 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Quan hi hagi qualsevol pla per adoptar una posició nacional 
o emprendre una acció nacional en aplicació d’una acció 
comuna, s’ha de proporcionar informació en un termini que 
permeti, si cal, una concertació prèvia en el si del Consell. 
L’obligació d’informació prèvia no s’aplica a les mesures que 
constitueixin una mera transposició en l’àmbit nacional de les 
decisions del Consell.” 
 

JOINT ACTION  
ADJ. + N.  

“They may undertake joint action” 
 
acció comuna 
 
OXF 
joint  adj  [...] ~ action n  acción conjunta f 
 
PDL 
conjunt -a adj. [...] ABS. Emprendre una acció conjunta. 
  
comú -una adj. Compartit per dos o més a la vegada. La seva 
habitació i la meva tenen una escala comuna. En Joan, el 
nostre comú amic. La presumpció és un mal comú a tots els 
ignorants. Mengem i dormim a la mateixa casa: fem vida 
comuna. Entre marit i muller, penes i alegries han de ser 
comunes. El seu cas no té res de comú amb el nostre. de 
comú acord Amb acord pres conjuntament. fer causa 
comuna Actuar conjuntament per uns mateixos objectius. 
Uns i altres fan causa comuna contra la droga. 
 
BOE 
“Acció conjunta” � 7 resultats 
“Acció comuna” � 10 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
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Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Quan hi hagi qualsevol pla per adoptar una posició nacional 
o emprendre una acció nacional en aplicació d’una acció 
comuna, s’ha de proporcionar informació en un termini que 
permeti, si cal, una concertació prèvia en el si del Consell. 
L’obligació d’informació prèvia no s’aplica a les mesures que 
constitueixin una mera transposició en l’àmbit nacional de les 
decisions del Consell.” 
 

IF NECESSARY 
CONJ. + ADJ.  

“Member States shall contribute if necessary to the 
implementation of Community aid programmes” 
 
si escau 
 
BOE 
“Si cal” � 88 resultats 
“Si escau” � 202 resultats 
“Si és procedent” � 73 resultats 
 
TPC9 
CODI INTERNACIONAL per a la protecció dels vaixells i de 
les instal·lacions portuàries (Codi PBIP), adoptades el 12 de 
desembre de 2002 mitjançant la Resolució 2 de la 
Conferència de governs contractants del Conveni 
internacional per a la seguretat de la vida humana en el mar, 
1974. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2004-09-
01/pdfs/A02737-02781.pdf 
“recomanar i incloure, si escau, modificacions en el pla de 
protecció de la instal·lació portuària a fi de solucionar 
deficiències i actualitzar el pla en funció dels canvis que hi 
hagi a la instal·lació portuària” 
 

PROMOTE 
V tr.  

“The Commission may take any useful initiative to promote 
the coordination referred to in paragraph 1” 
 
fomentar 
 
OXF 
promote → v. 1. further the progress of; support or 
encourage. [...] 
 
promote vt  […] research, good relations promover, 
fomentar, potenciar [...] 
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PDL 
promoure v. tr. Donar la primera impulsió (a alguna cosa). 
Ell fou qui promogué la qüestió. Promoure un escàndol. [...] 
 
fomentar v. tr. [...] FIG. Promoure la creixença (d'alguna 
cosa). Fomentar l'agricultura, el comerç, d'un país. 
 
potenciar v. tr. Dotar de més força. | Fomentar. 
 
BOE 
“Promoure la coordinació” � 2 resultats 
“Fomentar la coordinació” � 4 resultats 
“Potenciar la coordinació” � 0 resultats 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“El Consell, amb la consulta prèvia al Parlament Europeu, ha 
de crear un Comitè d’ocupació de caràcter consultiu per 
fomentar la coordinació entre els estats membres en matèria 
de polítiques d’ocupació i del mercat laboral. Les tasques 
d’aquest Comitè són les següents” 
   

WITHIN THEIR 
RESPECTIVE 
SPHERES OF 
COMPETENCE 
PREP. + ADJ. + ADJ. + 
N. + PREP. + N. 

“Within their respective spheres of competence, the 
Community and the Member States shall cooperate with third 
countries and with the competent international organisations” 
 
en el marc de les seves competències respectives 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“En el marc de les seves competències respectives, el 
Parlament Europeu i el Consell també han de procurar assolir 
aquest objectiu.” 
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THIRD COUNTRY  
ADJ. + N.  

“Within their respective spheres of competence, the 
Community and the Member States shall cooperate with third 
countries and with the competent international organisations” 
 
país tercer  
 
BOE 
“País tercer” � 51 resultats 
 
TPC12 
ACORD marc sobre comerç i cooperació entre la Comunitat 
Europea i els seus estats membres, d'una banda, i la 
República de Corea, de l'altra, fet a Luxemburg el 28 
d'octubre de 1996. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001-06-
01/pdfs/A01174-01181.pdf 
“S’han d’abstenir d’introduir clàusules de repartiment de la 
càrrega en futurs acords bilaterals amb països tercers sobre el 
comerç marítim i a granel de productes secs i líquids, llevat 
de quan, en circumstàncies excepcionals per al comerç 
marítim, a les companyies marítimes d’una part o l’altra del 
present Acord els resulti altrament impossible dedicar-se al 
comerç amb destinació i origen al país tercer interessat.” 
 

ARRANGEMENT  
N.  

“The arrangements for Community cooperation may be the 
subject of agreements between the Community and the third 
parties concerned, which shall be negotiated and concluded in 
accordance with Article 300” 
 
conveni  
 
OXF 
arrangement [...] 2. a plan for a future event. 
 
arrangement n  agreement convenio [...] 
 
PDL 
pla [...] Conjunt orgànic de directrius i de mesures polítiques i 
econòmiques adreçades a resoldre un problema o una situació 
determinats. El Pla Marshall. Un pla de desenvolupament. 
Plans quinquennals. [...] 
 
conveni m. Convinença. Conveni internacional. Conveni 
judicial. || Acord de caràcter general que conté uns pactes en 
relació amb una matèria o una cosa determinada. [...] 
 
convenció [...] Convinença. | Costum, opinió, regla, etc., que 
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són establerts per acord exprés o tàcit entre les persones; 
costum arbitrari. Les convencions socials. Un valor de 
convenció. Fer una cosa per pura convenció. 
 
BOE 
“Plans de cooperació” � 5 resultats 
“Convenis de cooperació” � 14 resultats 
“Convencions de cooperació” � 0 resultats 
 
TPC13 
LLEI 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002-03-
01/pdfs/A00777-00786.pdf 
“Atorgar ajuts i subvencions i establir convenis de cooperació 
o altres fórmules de col·laboració amb els agents de 
cooperació als quals es refereix l'apartat 1 que tinguin per 
finalitat l'assoliment dels objectius inclosos en el pla director i 
en els plans anuals de cooperació al desenvolupament.” 
 

BE THE SUBJECT OF 
V. + ART. + N. + PREP. 

“The arrangements for Community cooperation may be the 
subject of agreements between the Community and the third 
parties concerned, which shall be negotiated and concluded in 
accordance with Article 300” 
 
ser objecte de 
 
OXF 
subject 1. a person or thing that is being discussed or dealt 
with or that gives rise to something. [...] 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“Las modalidades de la cooperación de la Comunidad podrán 
ser objeto de acuerdos entre ésta y las terceras partes 
interesadas, los cuales serán negociados y celebrados de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 300.” 
 
PDL 
objecte m. [...] Cosa que s'ofereix al pensament, de la qual es 
pren coneixença; matèria d'una ciència; allò que es pren com 
a fi d'una acció, d'un esforç. Objecte de meditació. Ha estat 
objecte de l'admiració de tothom. L'objecte de la teologia és 
Déu. L'objecte del seu amor. El meu principal objecte és 
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convèncer-vos que aneu errats. 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Quan un Estat membre plantegi un problema concret 
relacionat amb la salut pública en un àmbit que hagi estat 
objecte de mesures d’harmonització prèvies, n’ha d’informar 
la Comissió, la qual ha d’examinar immediatament la 
conveniència de proposar al Consell les mesures adequades.” 
 

AGREEMENT  
N.  

“The arrangements for Community cooperation may be the 
subject of agreements between the Community and the third 
parties concerned, which shall be negotiated and concluded in 
accordance with Article 300” 
 
acord 
 
OXF 
agreement [...] 2. a negotiated and typically legally binding 
arrangement. 
 
agreement n  shared opinion acuerdo m [...] 
 
PDL 
acord m. [...] Resolució presa per una assemblea deliberant, 
una junta, un tribunal, etc. En la sessió darrera foren presos 
els acords següents. 
 
TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat 
d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees 
i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el dia 2 
d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-
15/pdfs/A00019-00071.pdf 
“Quan per portar a la pràctica el present títol calgui subscriure 
un acord amb un o diversos estats o organitzacions 
internacionals, el Consell, per unanimitat, pot autoritzar la 
Presidència, si s’escau assistida per la Comissió, a entaular 
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negociacions a aquest efecte.” 
 

CONCERN 
V tr.   

“The arrangements for Community cooperation may be the 
subject of agreements between the Community and the third 
parties concerned, which shall be negotiated and concluded in 
accordance with Article 300” 
 
interessar 
 
OXF 
concern → v. 1. relate to; be about. • affect or involve. 2. 
worry (someone). 3. (be concerned) regard it as important to 
do something. 
 
concern vt  [...] interest interesar [...] 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.htm
l 
“Las modalidades de la cooperación de la Comunidad podrán 
ser objeto de acuerdos entre ésta y las terceras partes 
interesadas, los cuales serán negociados y celebrados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 300.” 
 
PDL 
interessar v. tr. [...] Concernir. L'èxit de l'empresa 
m'interessa a mi tant com a vós, interessa a tots. [...] 
 
implicar  v. tr. [...] Involucrar, comprometre, (algú) en un 
afer, esp. delictuós. El judici contra els implicats en el cop 
d'estat començarà demà. El van implicar en un afer de 
corrupció. 
 
BOE 
“Parts interessades” � 48 resultats 
 
TPC14 
LLEI ORGÀNICA 3/2001, de 6 de novembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat de Niça pel 
qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea, els tractats 
constitutius de les Comunitats Europees i determinats actes 
connexos, signat a Niça el dia 26 de febrer de 2001. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001-12-
01/pdfs/A02591-02623.pdf 
“En el marc de les seves competències respectives, la 
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Comunitat i els estats membres han de cooperar amb els 
tercers països i amb les organitzacions internacionals 
competents. Les modalitats de cooperació de la Comunitat 
poden ser objecte d’acords entre aquesta i les terceres parts 
interessades, els quals han de ser negociats i subscrits de 
conformitat amb el que disposa l’article 300.” 
 

NEGOTIATE  
V tr.  

“The arrangements for Community cooperation may be the 
subject of agreements between the Community and the third 
parties concerned, which shall be negotiated and concluded in 
accordance with Article 300” 
 
negociar 
 
OXF 
negotiate  v. 1. try to reach an agreement or compromise by 
discussion with others. • obtain or bring about by negotiating. 
2. find a way over or through (an obstacle or difficult path). 
[...] 
 
negotiate intransitive verb  […] 1. (obtain by discussion) 
«contract/treaty» negociar [...] 
 
PDL 
negociar v. intr. [...] tr. Discutir o tractar (d'alguna cosa) amb 
algú per tal d'aconseguir-la, d'establir-la, d'arribar a un acord. 
Ell negocià la pau amb el Govern anglès. 
 
TPC14 
LLEI ORGÀNICA 3/2001, de 6 de novembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat de Niça pel 
qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea, els tractats 
constitutius de les Comunitats Europees i determinats actes 
connexos, signat a Niça el dia 26 de febrer de 2001. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001-12-
01/pdfs/A02591-02623.pdf 
“En el marc de les seves competències respectives, la 
Comunitat i els estats membres han de cooperar amb els 
tercers països i amb les organitzacions internacionals 
competents. Les modalitats de cooperació de la Comunitat 
poden ser objecte d’acords entre aquesta i les terceres parts 
interessades, els quals han de ser negociats i subscrits de 
conformitat amb el que disposa l’article 300.” 
 

CONCLUDE 
V tr.  

“The arrangements for Community cooperation may be the 
subject of agreements between the Community and the third 
parties concerned, which shall be negotiated and concluded in 
accordance with Article 300” 
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subscriure 
 
OXF 
conclude → v. 1. bring or come to an end. • formally settle or 
arrange (an agreement). [...] 
 
conclude 1. vt  end concluir 
 
PDL 
concloure v. tr. Arribar a una solució definitiva (d'alguna 
cosa) per una decisió, un acord, un pacte, un judici. 
Concloure un tractat, una aliança, una treva. Concloure un 
afer amb algú. 
 
subscriure Escriure a sota; signar al peu (d'un escrit), 
sotaescriure. Una iota subscrita a una vocal. [...] 
 
BOE 
“Concloure acords” � 7 resultats 
“Subscriure acords” � 23 resultats 
 
TPC14 
LLEI ORGÀNICA 3/2001, de 6 de novembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat de Niça pel 
qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea, els tractats 
constitutius de les Comunitats Europees i determinats actes 
connexos, signat a Niça el dia 26 de febrer de 2001. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001-12-
01/pdfs/A02591-02623.pdf 
“El paràgraf primer no afecta les competències dels estats 
membres per negociar en els organismes internacionals i 
subscriure acords internacionals.” 
 
Nota: “Signar al peu d’un escrit” implica haver arribat a un 
acord, que és el que expressa el verb “concloure”. Per això, 
i perquè l’he trobat en més textos, he triat “subscriure”.  
 

INTERNATIONAL 
BODY 
ADJ. + N. 

“The previous paragraph shall be without prejudice to 
Member States' competence to negotiate in international 
bodies and to conclude international agreements” 
 
organisme internacional 
 
OXF 
body [...] 3. an organized group of people with a common 
function: a regulatory body. [...] 
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body n  organization organismo m 
 
BOE 
“Organismes internacionals” � 80 resultats 
 
TPC14 
LLEI ORGÀNICA 3/2001, de 6 de novembre, per la qual 
s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat de Niça pel 
qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea, els tractats 
constitutius de les Comunitats Europees i determinats actes 
connexos, signat a Niça el dia 26 de febrer de 2001. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001-12-
01/pdfs/A02591-02623.pdf 
“El paràgraf primer no afecta les competències dels estats 
membres per negociar en els organismes internacionals i 
subscriure acords internacionals.” 
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5. CONVENCIONS APLICADES A LA TRADUCCIÓ 

5.1.  Llenguatge planer 

Per introduir aquest apartat incloc la cita següent: 
 

A partir dels anys 60 i 70, les associacions de consumidors dels EUA van adonar-se 

que per defensar els seus associats calia comprendre els textos importants que afecten els 

ciutadans: lleis, normes, assegurances, impresos, contractes, sentències, condicions, 

garanties, instruccions, etc. Amb l’expansió progressiva de la burocràcia, de la legislació, 

de la tecnologia, la vida quotidina s’havia omplert d’escrits imprescindibles que no sempre 

eren prou entenedors. [...] Aquestes associacions van començar a exigir que tota aquesta 

documentació s’escrigués amb un estil planer, assequible per a tothom. 

L’empenta inicial va quallar en un important moviment de renovació de la redacció 

en els àmbits públic i laboral, conegut amb el nom de Moviment del llenguatge planer. Dos 

fets rellevants li van donar embranzida definitiva: l’any 1975, el Citibank de Nova York va 

rescriure els seus formularis de préstecs per adaptar-los al nou estil planer, que fou molt 

agraït pels clients; a l’any 1978 el govern Carter va ordenar que “totes les regulacions més 

importants es redactessin amb un anglès planer i entenedor per a tots aquells qui les hagin 

de complir”. 

De llavors cap ençà, el moviment no ha parat de créixer, sobretot en el món 

anglosaxó. Organismes públics i privats han seguit l’exemple dels seus predecessors de 

reformular els textos. Han nascut centres de Llenguatge Planer que promouen normativa 

legal sobre comunicació escrita (lleis i recomanacions), investiguen sobre redacció (quins 

problemes de comprensió tenen els textos, com es poden resoldre...), formen els tècnics de 

cada disciplina que han de redactar (advocats, jutges, científics...) i, en general, difonen les 

idees del moviment amb publicacions i jornades informatives.  

[...] un escrit planer i eficaç reuneix les condicions següents: 

o Usa un llenguatge (registre, vocabulari) apropiat al lector (necessitats, 

coneixements) i al document (tema, objectiu). És a dir, s’adapta a cada situació [...]. 

o Té un disseny racional que permet trobar la informació important de seguida. 

Les dades rellevants ocupen les posicions importants de l’escrit, que són les que l’ull veu 

primer. [...] 

o Es pot entendre la primera vegada que es llegeix. 

o Compleix els requisits legals necessaris. 

Pel que fa a les aplicacions pràctiques de la redacció, [...] Heus aquí alguns dels 

consells que proposa: 

o Buscar un disseny clar i funcional del document. 

o Estructurar els paràgrafs. 
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o Posar exemples i demostracions amb context explícit. 

o Racionalitzar la tipografia: majúscules, cursives, etc. 

o Escollir un llenguatge apropiat al lector i al tema. 

(DANIEL CASSANY, 1998: pp. 22-25) 

He escollit aquest fragment de La cuina de l’escriptura, perquè crec que és una 

bona mostra del que significa el llenguatge planer en l’àmbit de la comunicació escrita. 

Així doncs, considero que aquest és un tema clau quan ens trobem davant d’un text, 

tant si és un original, com si es tracta d’una reformulació.  

En qualsevol cas, el “Directorate-General for Translation” deixa ben clar ja en la 

introducció del seu manual, English Style Guide, que els objectius principals de l’obra 

són proporcionar i promoure les eines per a un model d’escriptura clar i proper al 

lectorat. 

In this Guide, “style” is synonymous with a set of accepted linguistic conventions; it 

therefore refers to recommended in-house usage, not to literary style. Excellent advice on 

how to improve writing style is given in The Plain English Guide by Martin Cutts (Oxford 

University Press, 1996) and Style: Towards Clarity and Grace by Joseph M. Williams 

(University of Chicago Press, 1995), both of which encourage the use of good plain 

English. Our own ‘Fight the Fog’ website also contains some useful advice. 

[...] the overriding aim in both parts of the Guide is to facilitate and encourage the writing 

of clear and reader-friendly English.  

(European Commission, Directorate-General for Translation, 2005: pàg. 1) 

Per aquest motiu, he tingut en compte tots els punts que exposo a continuació: 

a) Disposició del text en la pàgina i altres qüestions de format 

b) Mots connectors 

c) Construccions nominals 

d) Temps verbals 

e) Majúscules i minúscules 

f) Abreviacions 

Tots ells estan relacionats amb el llenguatge planer, ja que la bona utilització de totes 

aquestes convencions ofereixen una redacció entenedora, amena i alhora adequada i 

precisa, pel que fa a l’àmbit en el qual s’emmarca el text, l’àmbit jurídic del català. 

5.2.  Disposició del text en la pàgina i altres qüestions de format 

Durant el procés de traducció em vaig haver de documentar sobre les convencions 

catalanes pel que fa a la disposició del text quan es tracta de normes. Per resoldre 
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aquesta qüestió m’he basat en el manual La redacció de les lleis, del Grup d’Estudis de 

Tècnica Legislativa, el qual té un capítol anomenat “L’estructura de la norma 

articulada”. En aquest, no solament he trobat informació sobre la dita disposició del text 

en la pàgina, sinó també sobre altres qüestions que cal tenir en compte a l’hora de 

traduir, o redactar, una norma articulada en català. Les qüestions a què em refereixo són 

les següents: estructura, numeració, intitulació, contingut, tipografia i remissions. Els 

fragments que cito a continuació són les qüestions tractades en el capítol esmentat que 

m’han servit en aquest cas concret de traducció, i pretenen ser la justificació de les 

meves opcions: 

 

Els llibres, els títols i els capítols s’acostumen a numerar amb ordinals representats 

mitjançant xifres romanes, i les seccions, amb ordinals escrits en lletres: “llibre I”, “títol 

III”, “capítol VII”, “secció primera”.  

[...] 

L’article és la unitat bàsica de la llei. Els articles es numeren consecutivament, i 

aquesta numeració es manté tot al llarg de la part dispositiva, independentment de com els 

agrupem.  

L’article es numera mitjançant cardinals escrits amb xifres aràbigues: “Article 1”, 

“Article 40”. 

[...] 

Tipogràficament, aquestes denominacions es componen arrambades al marge esquerre 

del text.  

[...] 

L’article pot ser format de més d’un paràgraf (fins a quatre com a màxim). Si en té més 

d’un, s’han de numerar amb cardinals escrits amb xifres aràbigues. Aquests números no 

tenen cap més finalitat que facilitar la remissió quan s’hagi d’esmentar un paràgraf 

determinat.  

Cadascun d’aquests paràgrafs numerats s’anomena apartat o punt (preferentment, 

apartat); no s’han de barrejar, en cap cas, les dues denominacions en un mateix text.  

[...] Si cal establir una divisió dins un paràgraf, cal posar dos punts abans d’aquesta 

subdivisió i fer-la amb lletres en cursiva –ordenades alfabèticament– seguides d’un 

parèntesi de tancament en rodona. [...] Els paràgrafs precedits de lletres amb parèntesi de 

tancament s’anomenen així: lletra. No s’han d’establir subdivisions dins les lletres.  

[...] 

El text de cada lletra comença amb majúscula i acaba amb punt. Entre la penúltima 

lletra i l’última  és preferible de no fer servir cap conjunció de lligam (o, i o d’altres).  

[...] 
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[...] és important que hi hagi, entre el número o la lletra que designa el paràgraf i el text 

d’aquest, algun element separador per diferenciar entre el signe de designació i el text 

pròpiament dit.  

[...] 

Tot sovint, el legislador es troba en la necessitat de remetre’s a altres llocs de la llei, a 

fi de no haver de repetir regles que ja han estat formulades en el mateix text normatiu.  

[...] 

[...] cal tenir una certa contenció en l’ús de les remissions en general.  

La manera de fer-ne és la següent: 

a) Referències a un paràgraf del mateix article. Només indiquem el número i/o la lletra 

del paràgraf en qüestió [...]. 

b) Referències a un altre article de la mateixa llei. Només indiquem el número de 

l’article i, si escau, del paràgraf corresponent [...]. 

c) Referències a un capítol de la mateixa llei. Només indiquem el número del capítol 

[...].  

d) Referències a tota la llei. Són referències genèriques que s’empren generalment en 

l’article 1 i en el preàmbul [...]. 

Hem d’evitar, doncs, sempre que sigui possible, les cues del tipus “d’aquesta Llei”, 

“d’aquest capítol”, “d’aquest article”, etc.  

(GRETEL, 1995: pp. 80-82, 84-86, 89-90, 104) 

5.3.  Mots connectors 

L’opuscle de Criteris lingüístics del Departament de Justícia inclou un apartat 

molt útil sobre els principals mots connectors. Aquests són una ajuda fonamental per al 

lector, ja que permeten estructurar les idees del text i saber com està disposada la 

informació. Són una eina de cohesió bàsica. 

A l’opuscle es fa una classificació dels mots connectors segons diversos factors: 

• Per estructurar el text: 

- Per introduir el tema del text 

- Per encetar un tema nou 

- Per fer aclariments 

- Per marcar ordre 

- Per continuar sobre un mateix punt (continuatives) 

- Per distingir 

- Per posar èmfasi 

- Per donar detalls (exemplificar) 

- Per resumir 

- Per acabar 
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- Per indicar temps (per narrar) 

- Per indicar espai (per descriure) 

• Per estructurar les idees 

- Per unir / enllaçar elements (copulatives) 

- Per comparar dos o més termes (comparatives) 

- Per distribuir elements (distributives) 

- Per indicar causa 

- Per indicar conseqüència 

- Per indicar condició 

- Per indicar finalitat 

- Per indicar oposició (adversatives) 

- Per indicar objecció (concessives) 

(GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, 2004: pp. 49-52) 

A més a més, per a cada subdivisió, l’opuscle ofereix un llistat dels mots connectors 

corresponents.  

En la meva proposta de traducció, he inclòs els mots connectors següents:  

• I : per estructurar les idees ;  per unir / enllaçar elements. 

En el text original la conjunció “i” no apareix, ja que tenim una oració de 

relatiu (“which shall be complementary to...”) i l’oració principal (“shall 

foster...”). Per tant, posant l’oració de relatiu entre comes, ja n’hi ha prou. 

Però a mi, m’ha semblat que en català calia eliminar l’oració de relatiu i fer-

ne dues de coordinades amb la conjunció “i”, per oferir una  redacció menys 

enrevessada i més planera. 

• A més: per estructurar el text; per continuar sobre un mateix punt. 

Aquest connector l’he afegit, ja que m’ha semblat que en català calia una 

unió entre l’oració que precedeix el mot connector i la que el segueix. Sense 

aquest connector em donava la sensació que l’estil era massa telegràfic en 

català, cosa que s’observa més sovint en anglès, mentre que les llengües 

romàniques tendeixen a afegir més floritures. 

Aquest fragment, no m’ha permès gaire joc amb els mots connectors, ja que és 

relativament curt, i a més a més, com que es tracta d’un text normatiu, separat en 

paràgrafs curts, no es requereix una gran cohesió. No obstant això, considero els mots 

connectors són una eina bàsica que cal tenir en compte en el conjunt de criteris que 

intento establir per a la traducció en el marc de la UE, així com en d’altres àmbits.  
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5.4.     Construccions nominals 

A l’opuscle Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català, 

trobem la informació següent: 

El recurs de la nominalització, que consisteix a emprar un nom verbal en substitució d’un 

verb, no és incorrecte, però abusar-ne pot afectar la intel·ligibilitat del text. 

[...] s’acostumen a canviar les formes següents: 

a) Perquè descriuen clarament una acció. 

 

La citada empresa se configuró con personalidad jurídica propia y plena capacidad para 

el desarrollo de sus fines. 

L’esmentada empresa es va configurar amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per 

dur a terme les seves finalitats. 

 

A la iniciación del expediente... 

Quan s’iniciï l’expedient... 

 

b) Per manca de coherència. 

 

Son infracciones muy graves: 

a) El ejercicio de una actividad de las que menciona el artículo 22; el incumplimiento de 

las obligaciones impuestas en las autorizaciones, así como la actuación en forma contraria 

a lo establecido en esta Ley. 

b) Ocultar o alterar de forma maliciosa datos aportados a los expedientes administrativos 

para obtener autorizaciones, permisos o licencias relacionados con el ejercicio de las 

actividades reguladas en esta Ley. 

 

Són infraccions molt greus: 

a) Exercir una activitat de les que esmenta l’article 22; incomplir les obligacions que 

imposen les autoritzacions, i també actuar de manera contrària al que estableix aquesta Llei. 

b) Ocultar o alterar maliciosament dades aportades als expedients administratius per obtenir 

autoritzacions, permisos o llicències relacionats amb l’exercici de les activitats que regula 

aquesta Llei. 

(GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE CULTURA, 1999: pp. 18-

19) 

Els casos que m’he trobat en el fragment de text que he traduït són del 

primer tipus que es descriu en l’opuscle: es descriuen clarament accions (de fet en 

anglès s’ha utilitzat el gerundi) i, per això, les he traduïdes per la forma verbal 
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enlloc d’optar per les construccions nominals, tal com es fa sovint en la versió 

castellana: 

• La política de la Comunitat en aquest àmbit ha de contribuir a 

l’objectiu general de desenvolupar i consolidar la democràcia i 

l’estat de dret (desenvolupament i consolidació de la democràcia i 

de l’estat de dret), i al de respectar els drets humans i les llibertats 

fonamentals (i al de respecte dels drets humans i de les llibertats 

fonamentals). 

• Els estats membres han de contribuir, si escau, a executar els 

programes d’ajuda comunitaris (a l’execució dels programes 

d’ajuda comunitaris). 

5.5.  Temps verbals 

Al manual d’estil de l’anglès trobem les indicacions següents: 

• “Shall” s’utilitza per expressar una obligació (“positive command”). 

• “May” s’utilitza per a expressar permís (“positive permission”). 

Per tant, traduirem tenint en compte aquestes explicacions. 

A l’opuscle Criteris lingüístics generals del Departament de Justícia trobem la 

informació següent: 

Ús adequat dels temps verbals: 

Tradicionalment en català (com en francès) s'ha utilitzat el present mantingut per redactar 

normes o per fer referència a accions que s'han de produir a partir de la notificació d'una 

resolució judicial. És preferible que el text es llegeixi des de la perspectiva del present i 

d'actualitat del lector i no des de la perspectiva de futur del redactor respecte al moment 

d'aprovació de la llei o de notificació de la resolució. El castellà (com l'anglès) ha utilitzat el 

futur d'obligació en aquests contextos. Això pot crear dificultats d'interpretació perquè una 

simple referència a fets futurs es pot interpretar amb un valor prescriptiu o a la inversa. 

 

• La part demandada abonarà les costes del procediment. (NR) � La part demandada ha 

d'abonar les costes del procediment. (R) 

• Als procediments que no tinguin establert un termini concret per emetre una resolució, 

se'ls aplicarà el règim previst a... (NR) � Als procediments que no tinguin establert un 

termini concret per emetre una resolució, se'ls ha d'aplicar el règim previst a... (R) 

(GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, 2000: pàg. 43) 
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He traduït el verb modal “may” pel verb “poder”, que té el sentit de permís i és 

una opció planera. 

5.6.  Majúscules i minúscules 

A l’opuscle de Majúscules i minúscules, de la Direcció General de Política 

Lingüística, es parla de dues funcions de les majúscules: funció demarcativa (l’ús de la 

majúscula segons la seva situació dins el text) i funció distintiva (l’ús segons la 

naturalesa de la paraula). 

Pel que fa a la funció demarcativa, en la proposta de traducció trobem majúscula 

inicial: 

• A inici de frase 

- A principi de text 

- Després de punt  

• A inici d’enumeracions (Com que els punts de la enumeració que trobem 

al primer article del fragment són oracions, cal començar cada punt amb 

majúscules.) 

Pel que fa a la funció distintiva, en la proposta de traducció trobem les opcions 

següents: 

• Noms d’institucions, organismes i entitats 

- Nom propi de la institució, organisme, entitat, empresa o 

establiment: Banc Europeu d’Inversions 

- Designacions d’entitats jurídicopúbliques i religioses: estats 

membres 

- Designacions d’òrgans de gestió: Comunitat, Consell, Comissió 

Als tres apartats anteriors, se’ls aplica la mateixa norma: 

Les denominacions genèriques s’escriuen amb majúscules inicials quan entren en la 

composició del nom d’una entitat formalment constituïda. Quan s’esmenten en elles 

mateixes o es tracta d’un plural aglutinador s’escriuen sempre amb minúscules. 

(GENERALITAT DE CATALUNYA , DEPARTAMENT DE CULTURA, 1992: pàg. 

18) 

- Designacions incompletes: Nacions Unides (Organització de les 

Nacions Unides) 

Sovint no es designen institucions o entitats mitjançant llur denominació completa, sinó 

per un dels noms que la componen, perquè se sobreentén pel context o per no repetir la 
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denominació completa, que ja s’ha esmentat anteriorment. Aquesta part de denominació 

cal escriure-la amb majúscula inicial (tal com va quan és part del nom complet). 

(GENERALITAT DE CATALUNYA , DEPARTAMENT DE CULTURA, 1992: pàg. 

20) 

• Tramitacions i títols de documents oficials 

- Títols de documents oficials i de les tramitacions corresponents: 

Tractat, Conveni ACP-CE, estatuts 

Els noms substantius i adjectius que componen el títol d’un document oficial s’escriuen 

amb minúscula inicial, llevat de la inicial del primer mot que designa la classe de 

document i dels noms propis que formen part del títol. Igualment quan es tracta de 

denominacions de tramitacions que corresponen al títol d’un document oficial. Les 

designacions genèriques de classes de documents i classes de tramitacions s’escriuen 

amb minúscules en tots els casos. 

(GENERALITAT DE CATALUNYA , DEPARTAMENT DE CULTURA, 1992: pàg. 

24) 

- Parts genèriques de les obres i els documents legals: títol, article 

(amb majúscula inicial quan es troben a inici de frase, si no, amb 

minúscula) 

• L’“estat de dret” no es correspon amb cap dels apartats de l’opuscle. 

Considero que ha d’anar amb minúscules per no abusar de l’ús de la 

majúscula, que en aquest cas no és justificable.  

5.7.  Abreviacions 

Seguint la recomanació de la UE d’evitar les abreviacions i els acrònims el màxim 

possible, a fi de no obscurir el text i facilitar-ne la comprensió, he decidit afegir en la 

meva proposta una explicació entre parèntesis de l’abreviació ACP-CE.   

 
Els punts tractats en aquest apartat de convencions són la justificació de les meves 

opcions de traducció i són un bon exemple de com s’ha de procedir a fi d’obtenir una 

traducció que s’adigui a les convencions consensuades pels organismes catalans 

competents, que jo tinc la intenció de promoure mitjançant aquest treball.  
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6. CONCLUSIONS 

Definitivament, em sembla que el resultat d’aquest treball ha estat satisfactori, 

sobretot perquè he establert els criteris que volia per a la traducció al català en el marc 

de la Unió Europea, que era el meu objectiu principal. Així doncs, ha quedat clar que la 

meva voluntat és ser fidel a les recomanacions de les obres que he anat esmentant al 

llarg del treball i que es troben en la bibliografia, en relació a l’apartat de convencions. 

M’agradaria evitar que es publiquessin traduccions de documents oficials de la UE amb 

inadequacions, com les que comento a la introducció. Per això, crec que aquest treball 

és com un crit d’alerta per als traductors, perquè com hem vist, tot i que la Generalitat i 

els altres organismes competents es preocupa per publicar les seves recomanacions, 

encara hi ha sectors de la professió traductora que no els respecten. 

En segon lloc, crec que el resultat del procés ha estat una traducció fidel al sentit 

de l’original i alhora insubordinada, perquè no s’ha deixat influir ni per l’anglès ni per el 

castellà que, com ja he dit, opta per formes, com ara les nominalitzacions, que són poc 

recomanables. El procediment seguit ha estat satisfactori, ja que comptar amb la 

informació que oferia la versió castellana m’ha ajudat a estalviar temps i feina. 

No obstant això, sóc conscient que la traducció encara és millorable. Hi he detectat 

alguns punts febles, unitats que no m’acaben de fer el pes, eines que encara s’han 

d’acabar d’esmolar, i que no he pogut acabar de resoldre a causa de la limitació de 

temps de lliurament del treball. 

Crec que seria bo iniciar un projecte de traducció al català de tots els documents 

oficials de la UE seguint la metodologia d’aquest treball. Així, quan el català esdevingui 

oficial, no caldrà anar amb presses i fer-ho de qualsevol manera. Proposo una empresa 

conjunta per a realitzar una tasca definitiva, la consolidació de l’ús de la llengua 

catalana en aquest àmbit. Caldria també, en primer lloc, revisar les traduccions del BOE 

al català i el funcionament de la seva base de dades, a fi de poder disposar d’una font de 

documentació sòlida i adequada. 

Estic molt satisfeta amb aquest treball, perquè he après molt fent-lo. M’ha permès 

conèixer obres de consulta que no coneixia i que m’ajudaran molt en la meva professió. 

Pel que fa al glossari, les unitats que hi he treballat de ben segur que no se m’oblidaran 

mai. A més a més, m’ha permès ampliar els coneixements del llenguatge jurídic català 
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que he anat adquirint durant la carrera, sobretot en el camp de les convencions, que cada 

vegada prenen més importància arreu. 

Trobo que la realització d’aquest treball ha estat una gran oportunitat per poder 

endinsar-me en el món professional i prendre partit en la normalització de la llengua 

catalana.  
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8. ANNEX – TEXTOS PARAL·LELS 

Llegenda de colors: 
 

Verd: Terminologia/ fraseologia principals del text paral·lel en qüestió. 
Fucsia: Punts febles dels textos paral·lels. 

 
 
TPE1 
Versión consolidada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/es/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325ES.003301.html. 
 

VERSIÓN CONSOLIDADA 

DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

[...] 

TÍTULO XX 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Artículo 177 

1.   La política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo, que será 

complementaria de las llevadas a cabo por los Estados miembros, favorecerá: 

- el desarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo y, 

particularmente, de los más desfavorecidos,  

- la inserción armoniosa y progresiva de los países en desarrollo en la economía 

mundial,  

- la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo. 

2.   La política de la Comunidad en este ámbito contribuirá al objetivo general de 

desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como al 

objetivo de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
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3.   La Comunidad y los Estados miembros respetarán los compromisos y tendrán en 

cuenta los objetivos que han acordado en el marco de las Naciones Unidas y de otras 

organizaciones internacionales competentes. 

Artículo 178 

La Comunidad tendrá en cuenta los objetivos contemplados en el artículo 177 en las 

políticas que aplique y que puedan afectar a los países en desarrollo. 

Artículo 179 

1.   Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado, el Consejo, con 

arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, adoptará las medidas necesarias 

para el logro de los objetivos enunciados en el artículo 177. Dichas medidas podrán 

adoptar la forma de programas plurianuales. 

2.   El Banco Europeo de Inversiones contribuirá, en las condiciones previstas en sus 

Estatutos, a la ejecución de las acciones contempladas en el apartado 1. 

3.   Las disposiciones del presente artículo no afectarán a la cooperación con los países 

de África, del Caribe y del Pacífico en el marco del Convenio ACP-CE. 

Artículo 180 

1.   La Comunidad y los Estados miembros coordinarán sus políticas en materia de 

cooperación al desarrollo y concertarán sus programas de ayuda, también en el marco de 

organizaciones internacionales y de conferencias internacionales. Podrán emprender 

acciones conjuntas. Los Estados miembros contribuirán, si fuere necesario, a la 

ejecución de los programas de ayuda comunitarios. 

2.   La Comisión podrá adoptar cualquier iniciativa adecuada para fomentar la 

coordinación a que se refiere el apartado 1. 

Artículo 181 
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En el marco de sus respectivas competencias, la Comunidad y los Estados miembros 

cooperarán con los terceros países y las organizaciones internacionales competentes. 

Las modalidades de la cooperación de la Comunidad podrán ser objeto de acuerdos 

entre ésta y las terceras partes interesadas, los cuales serán negociados y celebrados de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 300. 

El párrafo anterior no afectará a las competencias de los Estados miembros para 

negociar en los organismos internacionales y celebrar acuerdos internacionales. 

[...] 
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TPC1 
LLEI ORGÀNICA 9/1998, de 16 de desembre, per la qual s'autoritza la ratificació per 
Espanya del Tractat d'Amsterdam pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió 
Europea, els tractats constitutius de les Comunitats Europees i determinats actes 
connexos, signat a Amsterdam el dia 2 d'octubre de 1997. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999-01-15/pdfs/A00019-00071.pdf 
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TPC2 
ACORD intern entre els representants dels governs dels estats membres, reunits al si 
del Consell, relatiu al finançament i l'administració de l'ajuda comunitària d'acord amb 
el Protocol financer de l'Acord d'associació entre els estats d'Àfrica, el Carib i el 
Pacífic i la Comunitat Europea i els seus estats membres, signat a Cotonou (Benín) el 
23 de juny de 2000, i a l'assignació d'ajuda financera als països i territoris d'Ultramar 
als quals s'aplica la quarta part del Tractat CE, fet a Brussel·les el 18 de setembre de 
2000. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-05-01/pdfs/A02092-02105.pdf 
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TPC3 
LLEI 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-12-16/pdfs/A05067-05074.pdf 
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TPC4 
INSTRUMENT de ratificació del Conveni de Rotterdam per a l'aplicació del 
procediment de consentiment fonamentat previ a determinats plaguicides i productes 
químics perillosos objecte de comerç internacional, fet a Rotterdam (Països Baixos) el 
10 de setembre de 1998. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2004-04-01/pdfs/A01933-01943.pdf 
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TPC5 
LLEI 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1998-07-29/pdfs/A00130-00140.pdf 
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TPC6 
LLEI 27/1998, de 13 de juliol, sobre sancions aplicables a les infraccions de les normes 
que estableix el Reglament (CE) número 2271/96, del Consell, de 22 de novembre, 
relatiu a la protecció davant l'aplicació extraterritorial de la legislació d'un país tercer. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1998-07-29/pdfs/A00176-00178.pdf 
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TPC7 
LLEI 10/2000, de 28 de desembre, per la qual s'autoritza la participació d'Espanya en 
l'ampliació selectiva de capital del Banc Internacional de Reconstrucció i 
Desenvolupament. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001-01-25/pdfs/A00115-00118.pdf 
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TPC8 
REIAL DECRET 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de 
caràcter especial dels penats que exerceixin activitats laborals en tallers penitenciaris i 
la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la 
comunitat. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001-08-01/pdfs/A01465-01470.pdf 
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TPC9 
CODI INTERNACIONAL per a la protecció dels vaixells i de les instal·lacions 
portuàries (Codi PBIP), adoptades el 12 de desembre de 2002 mitjançant la Resolució 
2 de la Conferència de governs contractants del Conveni internacional per a la 
seguretat de la vida humana en el mar, 1974. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2004-09-01/pdfs/A02737-02781.pdf 
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TPC10 
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2002, de la Secretaria General Tècnica, relativa al 
Protocol d'adhesió de la República Popular de la Xina a l'Acord de Marrakech, pel 
qual s'estableix l'Organització Mundial del Comerç, fet a Al Dawha el 10 de novembre 
de 2001. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002-06-17/pdfs/A01688-01696.pdf 
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TPC11 
ACORD Marc de cooperació entre el Regne d'Espanya i l'Organització de les Nacions 
Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, relatiu al Fons fiduciari 
UNESCO/Espanya de cooperació per al desenvolupament, fet a París l'11 de setembre 
de 2002. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-06-02/pdfs/A02407-02409.pdf 
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TPC12 
ACORD marc sobre comerç i cooperació entre la Comunitat Europea i els seus estats 
membres, d'una banda, i la República de Corea, de l'altra, fet a Luxemburg el 28 
d'octubre de 1996. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001-06-01/pdfs/A01174-01181.pdf 
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TPC13 
LLEI 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002-03-01/pdfs/A00777-00786.pdf 
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TPC14 
LLEI ORGÀNICA 3/2001, de 6 de novembre, per la qual s'autoritza la ratificació per 
Espanya del Tractat de Niça pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea, els 
tractats constitutius de les Comunitats Europees i determinats actes connexos, signat a 
Niça el dia 26 de febrer de 2001. 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001-12-01/pdfs/A02591-02623.pdf 
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