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ABSTRACT 

Making a legal and economic translation from English into Catalan of The Right to 

Interpretation and Translation in Criminal Proceedings (Scotland) Regulations 2014 is 

not easy. Therefore, after presenting the introduction and the previous considerations, 

the necessary documentation to justify the translation decisions is set forth. First, the 

contextualization establishes the three main topics on which the paper is focused and 

its scope: the legislation of Scotland and Catalonia, specifically the regulations; the 

criminal proceedings within the criminal law branch, in Scotland and Catalonia, and the 

right to interpretation and translation, also in both societies. Second, the translation of 

the Regulations into Catalan is presented. Next, the translation commentary analyses 

the agents involved in the criminal proceedings in Scotland and proposes its translation 

through full or partial functional equivalents, contrasting them with those who take part 

in criminal proceedings in Catalonia and Spain. Finally, the conclusions answer the 

initial objectives and determine the actual difficulty of transferring realities from one 

legal system to another, even though it is attempted through the functional equivalence 

translation process. The original text and the rest of the documentation formed by the 

glossary, with entries of legal vocabulary and recurring expressions, and the other 

translation problems, with grammar and formatting issues, are added to the appendix. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball acadèmic consisteix en una traducció especialitzada juridicoeconòmica de l’anglès al 

català acompanyada de la documentació necessària per justificar les decisions traductològiques que 

s’han pres. El text traduït és un document legislatiu, concretament un reglament, procedent 

d’Escòcia, de 2014 i titulat The Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings 

(Scotland) Regulations 2014.  

 

1.1. Justificació 

La decisió de realitzar aquest treball, per una banda, respon a interessos individuals. En primer lloc, 

a l’afany de completar l’itinerari de traducció juridicoeconòmica del grau en Traducció i Interpretació, 

i, així, aconseguir l’habilitació per obtenir el títol de traductora jurada entre les llengües anglesa i 

catalana. A més, concloure la formació de traducció jurídica amb aquest treball acadèmic esdevé un 

exercici real d’entrenament professional. 

 

En segon lloc, el fet d’escollir una traducció d’un reglament escocès relatiu al dret a la traducció i 

interpretació en el procés penal respon a la curiositat d’esbrinar els diferents sistemes jurídics i 

poder-los confrontar, tot fent un petit tast del dret comparat. En particular es vol estudiar un sistema 

jurídic poc conegut, els sistemes mixts, que sovint queden a l’ombra del common law i dels quals es 

disposa poca informació. A més, a les assignatures de traducció jurídica, cursades anteriorment, no 

s’havien estudiat els altres sistemes jurídics més enllà del dret romanogermànic i del common law, 

així com tampoc s’havia tractat la branca del dret penal. Per tant, estudiar aquesta branca, en 

particular el procés penal, també és un fi a atènyer. 

 

En tercer lloc, la motivació d’emprendre aquesta tasca respon a l’afany de conèixer com es porta a la 

pràctica la professió de traducció i interpretació en l’àmbit públic d’un país, una tasca important i 

necessària en una societat multicultural i multilingüe com en la qual es viu actualment. Concretament 

es pretén esbrinar el funcionament de la traducció i interpretació judicial, una eina imprescindible 

perquè la ciutadania pugui exercir el dret a expressar-se i defensar-se en un judici. 

 

Per altra banda, aquest treball acadèmic té un interès social i acadèmic. En primer lloc, perquè 

pretén treure a la llum un sistema jurídic poc conegut, els sistemes mixts. De fet, fins aleshores s’han 

trobat pocs treballs acadèmics, així com pocs llibres sobre el sistema jurídic escocès. 

 

En segon lloc, el treball pot ser interessant perquè té la intenció de comparar el sistema jurídic forà (i 

ignorat) amb el de la cultura meta, la catalana i espanyola. Així, es poden fer paleses les mancances 

i riqueses de cada sistema jurídic. 
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En tercer lloc, l’obra pot ser útil perquè, un cop enteses les diferències, es pretenen justificar les 

decisions traductològiques mitjançant un mètode d’anàlisi curós i proporcionar solucions 

reflexionades per a les qüestions més dificultoses. Així, el bagatge d’informació, el procés d’anàlisi i 

traducció, i les propostes de traducció poden servir de referència per a altres professionals de la 

traducció.  

 

Finalment, el treball és una oportunitat per practicar i donar a conèixer la importància de la traducció i 

la interpretació. Només si es coneix bé aquesta professió, si es té en consideració com es regula i 

se’n difon la seva importància, es podrà exercir de forma adequada i justa.  

 

1.2. Objectius 

Els objectius del treball són informar sobre el sistema jurídic escocès, comparar-lo amb el català, 

proporcionar una traducció del reglament escocès al català i justificar les decisions traductològiques. 

En acabar el treball, es reprenen aquests objectius a les conclusions. 

 

En primer lloc, doncs, el treball pretén incorporar informació fiable sobre el sistema jurídic escocès i 

acarar-la amb la informació fiable sobre el sistema jurídic català. Tenint en compte que el text original 

és un reglament relatiu al dret a la traducció i interpretació en el procés penal, el treball documenta 

els reglaments com a tipologia textual i la resta de legislació d’Escòcia i de Catalunya; el procés 

penal, dins la branca del dret penal, com a matèria del reglament, tant a Escòcia com a Catalunya, i 

el dret a la traducció i interpretació, com a contingut del text, també en ambdues societats.  

 

Seguidament, a partir d’aquesta d’informació, el document inclou una proposta de traducció de 

l’anglès al català que pretén ser completa i fidel respecte al text original, però alhora correcta, 

funcional, formal i precisa. Es marca com a objectiu que la traducció compleixi els principis del 

llenguatge jurídic català: que mantingui la genuïnitat, però que potenciï la modernitat i, aix, sigui un 

text clar, respectuós, igualitari i homogeni. 

 

En tercer lloc, el treball incorpora les qüestions traductològiques, analitzades de forma curosa i 

solucionades de manera reflexiva, que defensen la traducció. Així, es pretenen justificar els aspectes 

de vocabulari (conceptes jurídics, vocabulari general i expressions recurrents) a l’apartat de glossari, 

així com les qüestions gramaticals i formals a l’apartat d’altres problemes de traducció. 

 

Un cop feta tota aquesta tasca, es vol determinar fins a quin punt és possible traslladar realitats d’un 

sistema jurídic a un altre i de quina manera. Fins i tot es pot plantejar la qüestió de si, per traduir 

textos jurídics, es necessita un traductor coneixedor del dret o un jurista entès en traducció. 
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1.3. Metodologia 

El treball consisteix en una traducció comentada, és a dir, una traducció pròpia d’un text (a partir d’un 

encàrrec de traducció hipotètic raonable) de l’anglès al català, acompanyada dels principals 

problemes de traducció comentats i solucionats. Com que per resoldre aquests problemes de 

traducció es necessita fer una recerca i documentació prèvia, el treball inclou tot un apartat dedicat al 

marc contextual.  

 

Aquest marc contextual inclou informació organitzada de més general a més específica, ja que es 

considera que per analitzar i solucionar qüestions concretes es necessita una idea general del dret. 

Així, en primer lloc es presenten les diferents classificacions del dret, seguides de l’explicació 

concreta dels dos sistemes jurídics que interessen per al treball: el sistema jurídic escocès i el 

sistema jurídic català. De cada sistema jurídic se n’analitzen tres punts: la legislació (per entendre la 

tipologia textual concreta), el procés penal (per entendre la matèria en què s’engloba el text) i el dret 

a la traducció i la interpretació (per entendre el contingut explícit del reglament).  

 

Seguidament, s’inclou una mostra de problemes de traducció que sorgeixen al llarg de la confecció 

de la traducció, recollits sota el títol de Comentari de la traducció. Són uns problemes molt lligats al 

marc contextual, que resulten de traslladar realitats d’un sistema jurídic a un altre. Concretament, el 

comentari analitza la traducció dels agents que participen en el procés penal i que s’esmenten al 

text, per proporcionar-ne una equivalència funcional al text i sistema jurídic metes. Es presenten de 

forma redactada en diversos subapartats ordenats per odre d’aparició al text. 

 

FInalment, s’arriben a unes conclusions, per comprovar si s’han assolit els objectius proposats a 

l’inici. Per últim, es recullen les referències bibliogràfiques, ordenades alfabèticament. A l’annex es 

presenta el text original (amb les marques i la llegenda corresponent) i la resta de documentació 

necessària per justificar les decisions traductològiques: el glossari, amb uns setanta termes i 

expressions en context, i els altres problemes de traducció, amb qüestions gramaticals i formals en 

qualsevol context. Ambdós apartats es presenten en taules, per ordre d’aparició al text original i es 

documenten exclusivament amb recursos en català. 

 

1.4. Estructura del treball  

El treball inclou com a apartats inicials els agraïments, el resum, la taula de continguts i la 

introducció. Tot seguit, en primer lloc es troben les consideracions prèvies, amb l’encàrrec de 

traducció hipotètic raonable, i la caracterització dels textos original i meta.  
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En segon lloc, es presenta la informació necessària per entendre el sistema jurídic escocès i català, 

l’organització de la legislació de cada país i la regulació del dret a la traducció i interpretació en el 

procés penal també en ambdós llocs. Molt lligat a aquest apartat, s’exposa el comentari de la 

traducció, que és una mostra dels problemes de traducció sorgits al llarg de la traducció, comentats, 

documentats i solucionats. Concretament s’analitza el trasllat al català dels agents que participen en 

el procés penal que s’esmenten al reglament.  

 

Tot seguit, es presenten les conclusions que s’extreuen del treball realitzat. Finalment, es recull la 

bibliografia consultada i es conclou el treball amb un apartat d’annexos en què s’inclouen el text 

original i la documentació addicional per justificar la resta de decisions traductològiques, composta 

pel glossari, els altres problemes de traducció i la bibliografia específica d’aquest apartat amb els 

codis corresponents (repetida a la bibliografia general que no conté els codis). 

 

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

2.1. Encàrrec de traducció 

El Departament d'Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya vol afegir una secció nova 

al Llibre d'estil de les lleis i altres textos del Parlament de Catalunya sobre els criteris de traducció de 

textos legislatius cap al català. Per això, està creant una base de dades en què es recopilen textos 

legislatius datats a partir del 2010 fins a l’actualitat traduïts de l’anglès cap al català. A partir 

d’aquestes mostres, el Departament pretén analitzar els problemes de traducció més freqüents i 

proposar-ne un manual de traducció. Com que només compta amb traductors i traductores del 

castellà al català, ha sol·licitat l’ajuda de professionals especialitzats en traducció juridicoeconòmica 

d’anglès a català.  

El text per traduir és The Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings (Scotland) 

Regulations 2014 i és extret de la pàgina web Govern escocès. S’ha de tenir en compte que, malgrat 

que el text original sigui vinculant a Escòcia, la traducció al català no ho serà, ja que només es 

considera una mostra de traducció per dur a terme una anàlisi posterior. Ara bé, s’exigeix una 

traducció rigorosa, ja que el Parlament la publicarà a la seva pàgina web.  

A continuació es presenta l’encàrrec de traducció més detallat. La taula és proporcionada per Lisa 

Gilbert a les assignatures de Traducció Jurídicoeconòmica 1 2017-20288 i Traducció 

Jurídicoeconòmica 2 2017-20289, tot i que subjecta a alguna variació. 
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TAULA 1. Encàrrec de traducció 

ENCÀRREC DE TRADUCCIÓ 

Codi del projecte ParlCa_TradENCAT 

Nom de l’arxiu del TO Text 1 Reglament 

ESPECIFICACIONS I CONSEQÜÈNCIES PER AL TEXT META 

 Text original Text meta 

Llengua anglès  català  

Lloc de redacció Escòcia Catalunya 

Tipus de text reglament reglament 

Gènere document legislatiu document legislatiu 

Destinatari(s) població  
Departament d'Assessorament 
Lingüístic del Parlament de Catalunya 

Registre formal formal 

Grau d’especialitat alt alt 

Suport digital digital 

GESTIÓ DEL PROJECTE 

Dates Encàrrec: 23/04/2018  Entrega: 23/06/2018 

Forma d’entrega Mitjançant correu electrònic  

Nombre de paraules Del TO: 2.697   Del TM: 2.744 

Preu per paraula del TM 0,18 €/paraula 

Forma de pagament 
Ingrés en el compte bancari a nom de Rosa Gornès Gomis: 

ES29 2100 5151 7422 9100 5321 

Data de pagament 30% el dia de l’encàrrec i 70% el dia de l’entrega de la traducció 

Informació 
del client 

Nom 
Margarida Sanjaume Navarro, cap del Departament d'Assessorament 
Lingüístic del Parlament de Catalunya 

Domicili fiscal Parc de la Ciutadella, s/n 08003 Barcelona (Espanya) 

CIF B65112233 

Telèfon 93 304 65 00 

Correu electrònic servling@parlament.cat 

Informació 
de la 
traductora  

Nom  Rosa Gornès Gomis 

Domicili  C/ de Sants, 250 3r 1a 08028 Barcelona (Espanya) 

DNI 41728439A 

Telèfon 687 440 329 

Correu electrònic traduccionsrosa@gmail.com 

CONTACTE AMB EL CLIENT 

Requisits del client L’arxiu ha d’estar desat en format .doc 

Preguntes al client 
Cal adaptar l’estructura? No 

Cal traduir les notes a peus de pàgina i la nota explicativa? No 
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2.2. Caracterització del text original i del text meta 

A continuació es caracteritzen tant el text original en anglès com el text meta en català. Les taules 

són proporcionades per Gilbert a les assignatures de Traducció Jurídicoeconòmica 1 2017-20288 i 

Traducció Jurídicoeconòmica 2 2017-20289. 

 
TAULA 2. Caracterització del text original 

TÍTOL DEL TEXT The Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings (Scotland) 
Regulations 2014  

SITUACIÓ 
DISCURSIVA 
(Borja, 2000, p. 133-134) 
 
  

Emissor:  ministres escocesos (Parlament escocès), experts 

Receptor:  població, tant experts com no experts 

To:  molt formal 

Mode:  escrit per ser llegit en veu baixa 

Finalitat:  regular el dret a la traducció i interpretació en el procés penal 

FOCUS CONTEXTUAL 
(Borja, 2000, p. 133-134) 

Dominant:  instructiu vinculant 

GÈNERE reglament, document legislatiu 

CONTINGUT El Reglament transposa la Directiva UE 2010/64 i, en primer lloc, exigeix que durant 
el procés penal es proporcioni assistència d'interpretació o de traducció dels 
documents essencials a una persona que no parla o no entén anglès, o que té una 
discapacitat auditiva o dificultats del llenguatge. El reglament també permet que es 
revisi la resolució d'un agent de policia o d'un òrgan judicial sobre el requeriment 
d’assistència d'interpretació o traducció, així com que es sol·licitin instruccions si no 
es proporciona l'assistència o si aquesta és de qualitat insuficient. També permet 
que es renuncii al dret a rebre l’ajuda i deixa clar que l’assistència és gratuïta. 

DIFICULTAT Alta. És un document legislatiu, concretament un reglament, que conté terminologia 
jurídica, amb molts conceptes lligats al sistema jurídic original, cosa que dificulta el 
trasllat de les realitats jurídiques d’un llenguatge a un altre.  

 
TAULA 3. Caracterització del text meta 

TÍTOL DEL TEXT Reglament, de 2014, relatiu al dret a la interpretació i a la traducció en el procés 
penal (Escòcia) 

SITUACIÓ 
DISCURSIVA 
(Borja, 2000, p. 133-134) 
 

Emissor:  ministres escocesos (parlament escocès), experts 

Receptor:  Departament Lingüístic del Parlament de Catalunya, experts 

To:  molt formal 

Mode:  escrit per ser llegit en veu baixa 

Finalitat:  ser una mostra de traducció per a un futur manual de traducció 

FOCUS CONTEXTUAL 
(Borja, 2000, p. 133-134) 

Dominant:  
  

instructiu no vinculant 
 

GÈNERE reglament, document legislatiu 

CONTINGUT  Veure la taula 2 

DIFICULTAT  Veure la taula 2 

 

2.3. Descripció lingüística dels principals problemes de traducció  

Un cop presentat l’encàrrec de traducció i analitzats els textos, s’avança que els problemes de 

traducció que necessiten una investigació més a fons són els que resulten de traduir realitats d’un 

sistema jurídic a un altre. Per això, després del marc contextual i després de la proposta de 

traducció, es presenta l’apartat de comentari de la traducció, que és una mostra dels problemes que 

sorgeixen al llarg de la traducció. Concretament, l’apartat examina exclusivament la traducció dels 

agents que participen en el procés penal i que s’esmenten al reglament. La resta de problemes de 
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traducció, ja siguin de vocabulari, de fraseologia, de gramàtica o de format, apareixen documentats a 

l’annex.  

3. EL SISTEMA JURÍDIC D’ESCÒCIA I DE CATALUNYA: LA LEGISLACIÓ, EL PROCÉS 

PENAL I EL DRET A LA TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 

Per entendre bé el text traduït, cal contextualitzar-lo a partir de tres grans blocs. Primerament, es 

situa en el país en què es va redactar i en què s’aplica el seu contingut, Escòcia, i d’aquest país 

s’esbrina el sistema jurídic (Bloc 0). Seguidament, un cop definit el sistema jurídic d’Escòcia, se’n 

descriu, per una banda, la legislació (Bloc 1), per entendre la tipologia textual del document traduït, i, 

per altra banda, s’explica el procés penal, dins el sistema penal escocès (Bloc 2), per entendre la 

matèria en què s’engloba el text. Per últim, s’explica el contingut del text, la regulació del dret a la 

traducció i interpretació en el procés penal a Escòcia(Bloc 3).  

 

Cada bloc es compara amb el sistema jurídic català, de manera que, al final, el marc contextual serà 

tant de la cultura original, l’escocesa, com de la meta, la catalana. Tanmateix, s’intenta 

contextualitzar el sistema jurídic català en la mesura que sigui possible. Sense entrar en qüestions 

d’ideologia, Catalunya oficialment és, ara per ara, una comunitat autònoma d’Espanya, de manera 

que hi ha aspectes que s’han de contextualitzar a escala estatal. Per tant, al llarg del treball, les 

explicacions del sistema jurídic català van acompanyades d’explicacions del sistema jurídic 

espanyol. 

 

3.1. Bloc 0. El sistema jurídic d’Escòcia i de Catalunya 

Per esbrinar quin tipus de sistema jurídic regeix a Escòcia i a Catalunya, cal esmentar abans les 

diverses famílies del dret que existeixen. Despres es procedeix a explicar la família del dret que 

domina a Escòcia i a Catalunya. 

3.1.1. Les diverses classificacions del dret 

Al llarg de la història s’han intentat classificar de diverses maneres les famílies del dret, però la més 

estesa sembla ser la que proposa David (1968), que conclou que només hi ha dues maneres 

satisfactòries de classificar-les: segons la ideologia i segons la tècnica jurídica. Seguint aquest 

principi diferencia cinc famílies del dret: sistemes occidentals, sistemes socialistes, dret islàmic, dret 

hindú i dret xinès. Tanmateix, David modifica posteriorment la seva posició i distingeix tres famílies 

del dret: la família romanogermànica, la del common law i la família socialista (Zeigert i Kötz, 1998, p. 

63-64). Aquesta classificació es comprova amb les paraules de David (1968, p. 14-20), qui, 

efectivament, diferencia la família romanogermànica, la família del common law, la família dels drets 

socialistes i els sistemes religiosos. No obstant això, aquesta classificació sembla que no té en 

compte els sistemes jurídics que no estan definits, sinó que són un híbrid de diversos sistemes. 

Aquesta família del dret s’anomena sistemes mixts i, tal com comenta Palmer (2001, p.3), “the mixed 
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jurisdictions have lived in physical and intellectual isolation, cut off from family members around the 

world”. 

3.1.2. La família del dret d’Escòcia 

Dit això, cal deixar clar que Escòcia és un sistema mixt. Aquests són un híbrid entre el dret 

romanogermànic i el common law. Per això, abans d’explicar més a fons com són els sistemes 

mixts, s’exposen les principals diferències d’aquestes dues tradicions. Després se’n presenta la 

definició i caracterització. 

 

TAULA 4. Common law comparat amb el dret romanogemànic per entendre els sistemes mixts 

Família del dret COMMON LAW DRET ROMANOGERMÀNIC 

També anomenat dret anglosaxó 
dret comú 

dret (neo)romanista  
dret continental 
dret civil 

Tipus de dret dret consuetudinari dret codificat 

Fonts del dret 1. Costum 
2. Llei 
3. Precedents judicials 

1. Llei 
2. Costum 
3. Principis 
4. Jurisprudència (complementària) 
5. Doctrina científica (complementària) 

Països  
(llistat proporcionat per 
la Universitat d’Ottawa) 

Regne Unit (excepte Escòcia, 
Guernsey, Jersey i Illa de Man), 
Austràlia, Canadà (excepte Quebec), 
Estats Units (excepte Louisiana), 
Irlanda, etc. 

Espanya, Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
Finlàndia, Grècia, Rússia, Portugal, 
França, Cuba, Mèxic, Itàlia, Turquia, etc. 

 

Si bé els sistemes jurídics llatinogermànics es basen en el dret romà, a Anglaterra regeix un sistema 

jurídic diferent, el common law. Això es deu als fets històrics: la unitat política de la Gran Bretanya (a 

excepció d’Escòcia) realitzada per Guillem el Conqueridor va tenir com a conseqüència la unificació 

del dret, que es va anomenar dret comú (common law) (Losano, 1982, p. 166). A grans trets es 

podria dir, tal com ho afirma Losano (1982, p. 167), que “la característica fundamental del Common 

Law es la de ser un derecho hecho por jueces”, ja que és un tipus de dret consuetudinari, bastat en 

el costum, a diferència del dret romanogermànic, dret codificat basat en de lleis. Per això, les fonts 

del dret anglosaxó són, per ordre d’importància, el costum, la llei i el precedent judicial (Losano,1982, 

p. 174). Altrament, en el dret romanogermànic, les principals fonts del dret són la llei, el costum i els 

principis, i, de forma complementària, la jurisprudència i la doctrina científica (Gelpí, Continguts per a 

la Traducció: Dret i Economia 2016-22079). A continuació s’expliquen més a fons les fonts del dret, 

amb la informació de Gelpí. 

 

El costum és aquella acció que s’ha perpetuat al llarg del temps i que s’ha convertit en una norma 

d’ús social no escrita. Aquest fet ve condicionat per factors culturals, socials, històrics, religiosos, 

familiars i geogràfics, entre d’altres, i els trets que defineixen el costum són condicions fàctiques 

d’existència: reiteració, antiguitat, uniformitat, generalitat i publicitat. En altres paraules, el common 

law té com a principal font del dret el costum perquè aplica el dret segons com s’ha fet per costum en 
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una societat, a diferència del dret romanogermànic, que té com a principal font del dret la llei i, per 

tant, aplica el dret segons allò que dicta una norma escrita obligatòria. 

Seguidament, la llei és una norma social d’obligat compliment que estableix quins comportaments 

estan permesos i quins càstigs cal imposar en cas de transgredir-la. És cert que en el dret 

romanogermànic, com diu Losano (1982, p.174), “la importancia de la legislación directa y delegada 

ha ido creciendo hasta asumir una importancia fundamental (aunque no prominente)”, però així i tot, 

com que en el common law no existeix la separació de poders, el poder judicial exerceix un control 

sobre els poders legislatiu i executiu. A més, com que el precedent judicial és una de les fonts 

principals del common law, continua Losano (1982, p. 174), “los jueces siempre han interpretado de 

manera restrictiva la legislación, limitando al máximo su incidencia sobre el Common Law”. Això 

provoca que el jutge anglès apliqui només el que està inequívocament exprés en la llei (Losano, 

1982, p.174). En altres paraules, en el common law sembla que es fa la llei a partir de casos 

concrets, a diferència d’en el dret romanogermànic, en què a partir de la llei es tracten els diversos 

casos iper això la llei és la primera font del dret. 

 

En tercer lloc, Losano (1982, p. 174) insisteix que “el derecho británico era y sigue siendo un 

derecho esencialmente hecho por jueces”, és a dir, els jutges es basen en les decisions dels seus 

predecessors. El precedent, això és, el conjunt de decisions de casos anàlegs a l’examinat, 

contenen el dret vigent de manera no codificada, per això es parla a vegades del common law com 

un dret no escrit, de manera que el common law com a dret jurisprudencial es contraposa al dret 

codificat. En altres paraules, s’aplica el dret seguint els precedents anteriors i així es crea una llei no 

escrita, però amb força de llei, a partir de casos anteriors anàlegs. Aquesta font del dret s’assembla a 

la jurisprudència (case law) del sistema romanogermànic, tal com s’explicarà més endavant. 

 

Pel que fa al dret romanogermànic, contràriament, els principis generals del dret constitueixen la 

tercera font del dret. No obstant això, aquesta no es considera estrictament font del dret, sinó font 

complementària de les primeres. Els principis generals del dret són principis ètics o jurídics de la 

societat, que conformen els valors bàsics del conjunt de normes jurídiques i inspiren l’elaboració de 

les lleis, tot i ser font no escrita. S’utilitzen quan no existeix una llei aplicable o bé ajuden a 

comprendre correctament les normes jurídiques.  

 

La quarta font del dret romanogermànic és la jurisprudència, tampoc font del dret estrictament, sinó 

complementària de les primeres (llei, costum i principis). És el conjunt de raons que utilitzen el 

Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional en les seves sentències per resoldre els casos. 

Aquestes raons utilitzades de manera reiterada suposen una determinada interpretació d’una norma 

jurídica preexistent. Això provoca que altres jutges les acceptin i les utilitzin quan resolen casos 

posteriors en què s’aplica la mateixa norma. 
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Com es comentava abans, la jurisprudència (case law, judgement-law o law of precedent) del dret 

romanogermànic s’assembla als precedents del common law però no és completament equivalent. 

La principal diferència és que la jurisprudència deriva de la interpretació de lleis i normes escrites o 

que són conegudes (ja que el dret romanogermànic és un sistema jurídic codificat), a diferència dels 

precedents judicials, que deriven de les solucions ja adoptades anteriorment per òrgans judicials en 

casos semblants (ja que el common law és un sistema jurídic consuetudinari), però no de lleis ni 

normes escrites. 

 

Per últim, la cinquena font del dret romanogermànic, tampoc font del dret, sinó complementària, és la 

doctrina (científica), que són les opinions dels juristes expressades en els seus escrits, a les quals 

se’ls reconeix únicament el rang de mitjà auxiliar per determinar i comprendre les normes jurídiques. 

Actualment el paper de la doctrina és més modest, però a la pràctica, els arguments “d’autoritat” 

continuen tenint certa importància, sobretot quan s’apel·la als juristes de més prestigi. 

 

3.1.3. Definició i caracterització dels sistemes mixts 

Com s’ha esmentat anteriorment, Escòcia pertany a la família dels sistemes mixts, híbrid entre el 

common law i el dret romanogermànic. Sembla que mai s’ha donat una definició prou clara 

d’aquesta família del dret, però Smith, a Palmer (2001, p. 7), els defineix com “a legal system in 

which a basically civilian system has been under pressure from the Anglo-American Common law 

and has in part been overlaid by that rival system of jurisprudence”. Davant això, Palmer (2001) 

intenta descriure’ls i en proposa tres característiques bàsiques, tot i que admet que no són 

definitives, a causa del seu grau d’abstracció. 

 

Primerament, “the first characteristic feature is the specificity of the mixture to which we refer” 

(Palmer, 2001, p. 7). Els sistemes mixts es componen de materials del common law i del dret 

romanogermànic, però aquesta afirmació no és completa segons Palmer, ja que només fa referència 

a Occident i als sistemes romanogermànic i angloamericà. Així, sembla que, malgrat que moltes 

vegades s’entengui per sistema mixt un sistema híbrid només entre common law i dret continental, el 

concepte sistema mixt hauria d’abastar qualsevol sistema que estigui format per dues famílies del 

dret. Seguidament, “a second characteristic is quantitative and psychological” (Palmer, 2001, p. 8). Si 

bé un sistema mixt està compost per característiques de dues tradicions, a la pràctica no se sap 

quina quantitat de cada influència forma els sistemes mixts. La tercera característica és estructural. 

“In every case the civil law will be cordoned off within the field of private law, thus creating the 

distinction between private continental law and public Anglo-American law” (Palmer, 2001, p. 9). 

Aquesta classificació és invariable en la família. Els materials que componen els sistemes mixts no 
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són purament del dret continental ni merament del common law, de manera que un sistema mixt és 

difícil d’estructurar (Palmer, 2001, p. 7-10). 

Dit això, sembla evident que els sistemes mixts estan encara poc definits i això repercuteix en el 

treball en tant que tota la informació és encara incerta. En tot cas, se sap amb més certesa el llistat 

de països que es regeixen per aquesta jurisdicció mixta. 

TAULA 5. Països que es regeixen per aquesta jurisdicció mixta 

 

  

3.1.4. El sistema jurídic d’Escòcia més a fons 

Un cop esbossada la idea dels sistemes mixts, es procedeix a explicar amb més precisió com és el 

sistema jurídic d’Escòcia. Com que té influències del common law i del dret romanogermànic, 

seguidament es presenten quines característiques adopta de cada família del dret. 

 

El sistema jurídic escocès (Scots law) “is not a code created at a specific time nor can it be separated 

from the history of the country; it is based on tradition, on inheritance through generations, developed 

and still developing under the influence of historical factors” (Marshall, 1991, p. 1). Per tant s’ha de 

tenir present que és una barreja de dues tradicions a causa dels fets històrics. Així, té una base 

original de dret romanogermànic d’ençà que era un país independent, però arran de l’annexió 

d’Escòcia el 1707 amb la resta de regions que ara formen el Regne Unit, va començar a tenir 

influències del common law. Marshall (1991, p. 7), de fet, destaca dues característiques del sistema 

jurídic escocès d’ençà de 1800: a) la influència del dret anglès i b) l’increment de les lleis escrites 

(statutory law). A continuació s’expliquen més detalladament aquestes característiques. 

 

a) Característiques del common law 

En primer lloc, el dret anglès ha sigut la principal influència en el dret escocès des de 1800 i s’hi ha 

introduït per dues vies: la legislació i la Cambra dels Lords (House of Lords). Pel que fa a la 

legislació, el Parlament en teoria aprova lleis que s'apliquen o només a Anglaterra o només a 

Escòcia, però molts cops, per manca de temps, tracta les necessitats escoceses juntament amb les 

angleses. Així, des de principis de segle xIx, la llei escocesa és més semblant a la llei anglesa. I 

respecte a la Cambra dels Lords, a partir de 1707 es va importar molta llei anglesa a Escòcia, 

sobretot perquè es va enfortir la doctrina del precedent judicial (Marshall, 1991, p. 7). 

  

b) Característiques del dret continental 

En segon lloc, en el període modern del sistema jurídic escocès s’ha incrementat el volum de lleis 

escrites, que inclouen les lleis del Parlament, les normes i reglaments redactats per les delegacions 

del govern, per les autoritats locals i altres institucions. El common law, que no està codificat i que es 

Països amb jurisdicció mixta (llistat 
proporcionat per la Universitat d’Ottawa) 

Escòcia, Sud-àfrica, Botswana, Xipre, Filipines, 
Louisiana, Malta, Maurici, Quebec, etc. 
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basa en principis i normes desenvolupades al llarg dels anys, ara representa una part molt més 

petita de tot el sistema jurídic escocès (Marshall, 1991, p. 8). 

Un cop explicades les característiques de cada tradició, s’esmenten les fonts del dret d’Escòcia que 

Marshall (1991, p. 92) anomena fonts formals, és a dir, “the only sources which must be taken into 

consideration in any attempt to define ‘law’, although historical and philosophical sources also may 

contribute to the definition”. Les classifica, jeràrquicament, així:  

1. La legislació (legislation); 

2. El precedent judicial (judicial precedent); 

3. Els escrits autoritaris (authoritative writings); 

4. El costum (custom); 

5. L’equitat (equity); i 

6. Les fonts externes (extraneous sources) 

 

Si es reprèn l’apartat anterior en què s’havien definit les fonts del common law i del dret continental, 

s’entén que Escòcia i Catalunya comparteixen les fonts del dret de la llei, el costum i la doctrina (aquí 

anomenada authoritative writings). També comparteixen les fonts de precedents judicials, el costum i 

la llei, tot i que en diferent ordre. Ara bé, Marshall (1991) menciona unes fonts del dret d’Escòcia no 

esmentades fins ara: l’equitat i les fonts externes. 

 

En primer lloc, l’equitat, segons l’Encicliopèdia Catalana és “l’adaptació de la norma jurídica a les 

particularitats de cada cas concret, per evitar una interpretació rígida dels preceptes legals d’acord 

amb l’esquema general de les normes jurídiques”. Ara bé, a Escòcia no té el mateix significat que a 

Anglaterra, ja que a Escòcia no es fa la distinció entre equitat i dret, com sí que es distingeix a 

Anglaterra. En el dret escocès, aquest terme té dos significats. Per una banda, generalment, significa 

justícia (fairness), raonabilitat (reasonableness) i justícia natural (natural justice); per altra banda, en 

un sentit més concret, es refereix al nobile officum o al fet que l’òrgan judicial (Court of Session) pot 

mitigar l'estricta llei i proporcionar un recurs legal quan no n’existeix cap, i al poder equitatiu 

(equitable power) (Marshall,1991, p.122). Segons continua l’Enciclopèdia Catalana 

“en l’ordenament jurídic català, l’equitat tingué una gran importància fins que, a partir de la Constitució 

del 1599, que establí el dret vigent a Catalunya, fou suprimida com a font directa, i hom establí que les 

causes no podien ésser judicades per equitat, a no ésser que hom donés una concordança amb les 

regles del dret comú i amb les opinions dels doctors sobre matèria d’equitat”. 

 

En segon lloc, les fonts externes són la resta de fonts del dret que un òrgan judicial pot tenir en 

compte si no pot agafar de referència la resta de fonts del dret esmentades. Són secundàries i les 

més importants són: obiter dicta (l'opinió no és el motiu de la decisió del cas), les publicacions 

jurídiques (legal literature), el dret estranger (foregin law) i la consciència del jutge (judge’s 
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conscience) (Marshall,1991, p. 124-125). Al dret romanogermànic, aquesta funció secundària recau 

en la font dels principis generals del dret. 

Explicades a fons les fonts del dret, es resumeix la taula següent. En aquesta es presenten les fonts 

del common law, del dret romanogermànic i dels sistemes mixts. 

TAULA 6. Resum de les fonts del dret en cada país 

Família 
del dret 

COMMON LAW DRET ROMANOGERMÀNIC SISTEMES MIXTS 

Fonts 
del dret 

1. Costum 
2. Llei 
3. Precedent  

1. Llei 
2. Costum 
3. Principis 
4. Jurisprudència  
5. Doctrina científica  

1. Llei  
2. Precedent  
3. Escrits autoritaris  
4. Costum  
5. Equitat  
6. Fonts externes  

 

3.2. Bloc 1. La legislació d’Escòcia i de Catalunya 

Explicats els sistemes mixts i comparats amb la família del dret a la qual pertany Catalunya, es 

procedeix a explicar amb més precisió com és la legislació d’Escòcia i de Catalunya per tal 

d’entendre la tipologia textual del reglament. Abans, però, s’ha de tenir present que s’analitzen dues 

entitats diferents: Escòcia, com a país constituent del Regne Unit, i Catalunya, com a comunitat 

autònoma d’Espanya. Tanmateix, ambdues entitats s’assemblen en tant que depenen d’una entitat 

superior. 

 

El Parlament Escocès compta amb competències legislatives transferides, és a dir, té poder per 

elaborar lleis pròpies, i també amb competències reservades, és a dir, el parlament del Regne Unit 

segueix tenint responsabilitat absoluta. Catalunya també compta amb unes competències 

legislatives que li permeten legislar una sèrie de matèries, però unes altres estan reservades a 

escala estatal. No obstant això, aquest repartiment de matèries no afecta el plantejament del treball 

perquè el reglament traduït és propi de la legislació escocesa (i no del Regne Unit) i perquè la 

Directiva 2010/64 en què es basa el reglament escocès a Espanya es va transposar en una llei 

nacional: la Llei orgànica per la qual es modifiquen la Llei d’enjudiciament criminal i la Llei orgànica 

6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. Per tant, a continuació, s’exposa la legislació pròpia d’Escòcia 

i la legislació pròpia d’Espanya (sense detallar la legislació exclusiva de Catalunya). 

 

3.2.1. La legislació d’Escòcia 

La legislació d’Escòcia està formada per les normes jurídiques següents (Marshall, 1991, p. 95-109): 

a) Lleis (statutes), que són lleis del Parlament (Acts of Parliament))  

b) Legislació delegada (delegated legislation), a la qual el Parlament atorga el poder legislatiu 

c) Legislació de la Comunitat Europea 

En primer lloc, una llei “is a declaration as to the law made by the highest law-making power, 

namely, ‘the Queen in Parliament’ (Marshall, 1991, p. 95). Abans que un projecte de llei (bill) es 
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converteixi en una llei del Parlament, ha de ser aprovada per ambdues cambres del Parlament i 

rebre l'assentiment reial.  

En segon lloc, la legislació delegada es compon de reglaments, normes, ordres, estatuts i similars, 

realitzats per persones o òrgans inferiors al Parlament. La legislació delegada només és possible 

perquè el Parlament, l'autoritat legislativa suprema, ha optat, mitjançant una llei (Act), per delegar a 

una autoritat subordinada una part del seu poder legislatiu (Marshall, 1991, p. 97). Més 

detalladament, la legislació delegada inclou les formes següents: 

1. Instruments estatutaris (Statutory instruments) 

1.1. Ordres al Consell (Orders in Council) 

1.2. Reglaments, normes, ordres ministerials, etc. (Ministerial regulations, rules, orders, etc.) 

2. Estatuts (By-laws) 

3. Lleis de Sederunt i lleis d'Adjournal (Acts of Sederunt and Acts of Adjournal) 

4. Legislació subdelegada (Sub-delegated legislation) 

 

En tercer lloc, la legislació de les comunitats europees que s’aplica al Regne Unit pot ser primària 

o secundària (Marshall,1991, p. 97). 

 Formen la legislació primària:  

1. Els tractats (treaties)  

2. Certs tractats subsidiaris  

 Componen la legislació secundària:  

1. Els reglaments (regulations) 

2. Les directives (directives)  

3. Les decisions (decisions) del Consell o de la Comissió de les Comunitats d'acord amb 

les competències que els tractats ofereixen a aquests òrgans. 

Per tant, el reglament escocès que s’ha traduït sembla que s’inclou dins els instruments estatutaris, 

que al mateix temps pertanyen a la legislació delegada. Això significa que el reglament és elaborat 

per persones o òrgans inferiors al Parlament. 

3.2.2. La legislació de Catalunya 

A continuació s’explica la legislació de Catalunya, de forma també esquemàtica, amb la informació 

proporcionada per Gelpí a l’assignatura de Continguts per a la Traducció: Dret i Economia 2016-

22079. La legislació d’Espanya està formada, jeràrquicament, per les normes jurídiques següents: 

1. Normes comunitàries 

2. Constitució espanyola 

3. Lleis 

4. Reglaments del govern 

5. Lleis de comunitats autònomes 
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En primer lloc, a Espanya es troben les normes comunitàries, formades per directives i reglaments, 

de la Unió Europea. En segon lloc, la norma suprema de l’ordenament jurídic espanyol és la 

Constitució espanyola de 1978. En tercer lloc es troben les lleis, que poden ser orgàniques o 

ordinàries. Seguidament, les normes amb rang de llei (el decret llei i el decret legislatiu). Per últim, els 

reglaments del govern, que segons el Diccionari jurídic català són “el conjunt de regles i 

disposicions que cal seguir o complir en l’execució de la llei”. De manera addicional, s’inclourien les 

lleis de les comunitats autònomes.  

 

En resum, la principal diferència entre la jerarquia de lleis d’Escòcia i la d’Espanya és que Espanya 

compta amb una Constitució i Escòcia no. Igual que a Escòcia, a Espanya el reglament traduït és 

d’un rang inferior a les lleis. 

 

 

3.3. Bloc 2. El dret penal d’Escòcia i de Catalunya 

Abans de presentar la informació, cal aclarir que als punts 3.3.1. El dret penal a Escòcia i 3.3.2. El 

dret penal a Catalunya s’esmenten els conceptes de dret substantiu i de dret adjectiu. Segons 

l’Enciclopèdia Catalana, s’entén per dret substantiu “el conjunt de normes obligatòries i independents 

que regulen una matèria o un ordre de relacions jurídiques”, i per dret adjectiu, “el conjunt de normes 

destinades a regular la forma d’exercir o fer valer un dret determinat”. 

 

3.3.1. El dret penal a Escòcia 

a) Caracterització i legislació 

Per esbossar una idea general del dret penal a Escòcia, abans cal tenir present que Escòcia compta 

amb un sistema judicial propi. Segons Borja (2016, p.64) “the United Kingdom does not have a 

single unified judicial System: England and Wales have one system, Scotland another, and Northern 

Ireland another”. Aquest sistema judicial propi es basa, com es va dient des de l’inici, en dues 

tradicions i compta amb característiques tant del common law com del dret romanogermànic. 

 

Segons Gómez (2015, p. 29), amb la informació de Gibb i Duff (2002)1, sembla que per raons 

històriques, el dret penal com a dret substantiu es basa en el common law, jurisprudencial, i el dret 

processal penal, com a dret adjectiu, en el dret continental, codificat. Si es reprenen les 

característiques dels sistemes mixts de Palmer (2001), es recorda que és difícil de destriar quins 

aspectes del sistema jurídic són d’influència anglesa i quins aspectes són d’influència civil. 

 

                                                 
1
 Aquest llibre no s’ha trobat a cap biblioteca de Catalunya, de manera que s’ha inclòs la informació de Gibb i 

Duff a través del Treball de Fi de Grau de Gómez (2015, p. 29). 
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Per acabar, a través de la pàgina web del Govern escocès s’han trobat tres lleis que regulen el dret 

penal a Escòcia. Són la Bail, Judicial Appointments etc. (Scotland) Act 2000 asp 9; la Criminal 

Procedure (Scotland) Act 1995 c.46, i la Criminal Law (Consolidation) (Scotland) Act 1995 c.39. 

 

b) Fases del procés penal 

Pel que fa a les fases del procés penal, a Escòcia es distingeixen, primerament, dos tipus de 

processos penals d’una manera semblant a la distinció que es fa a Espanya. Segons el Portal 

Europeu e-Justicia es distingeix el procediment solemne o ordinari (els casos més greu) i el 

procediment abreujat (els casos de menor gravetat). 

 

Les fases del procés penal ordinari, com a procés general, que es dedueixen de la Criminal 

Procedure (Scotland) Act 1995 i de la Criminal Justice (Scotland) Act 2016 semblen ser les 

següents. En primer lloc, en una fase inicial, es detén el sospitós (arrest by police). En aquesta, 

l’agent de policia (constable) porta fa un primer interrogatori a l’acusat. Així que s’ha detingut la 

persona sospitosa, aquesta queda sota custòdia policial (in police custody) a l’espera de ser 

jutjada. Segons la pàgina web de l’Scottish Centre for Crime and Justice Research, si la policia 

decideix detenir l'individu, envia un informe a la Fiscalia de la Corona i el Servei de la Fiscalia 

General (Crown Office and Procurator Fiscal Service) i l'acusat queda a l’espera del judici. En cas 

que continui el procés, es duen a terme diverses actuacions dins el procés previ al judici (pre-trial 

proceedings). Fins aquí, aquesta primera fase s’assembla a la fase d’instrucció d’Espanya. 

Seguidament té lloc el judici (trial) en què la part acusadora interroga l’acusat i se’l jutja (indictment). 

Finalment, s’acaba amb el veredicte i condemna (verdict and conviction). En tot cas, com a 

Espanya, també es pot recórrer contra la resolució judicial (appeal). 

 

3.3.2. El dret penal a Catalunya 

a) Caracterització i legislació 

Catalunya, a diferència d’ Escòcia, no té un sistema judicial propi, sinó que depèn d’Espanya. 

Tanmateix, té competències que li permeten tractar alguns assumptes de forma independent. En 

general a Catalunya i Espanya, el dret penal es basa completament en el dret codificat. Per una 

banda, la llei que regula el procés penal, com a dret adjectiu, a Catalunya és la mateixa d’Espanya: 

la Llei d’enjudiciament criminal. Per altra banda, la llei que regula el dret penal, com a dret substantiu, 

i que tipifica tots els delictes i les seves penes és el Codi penal. 

 

b) Fases del procés penal 
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És cert que a Espanya es diferencien dos tipus de procediments penals: ordinari i abreujat. Malgrat 

la distinció, les fases del procés penal en general són les següents.  

El procés penal s’inicia amb una denúncia, una querella o, excepcionalment, es produeix la iniciació 

d’ofici pel jutge competent (Asencio, 2008, p. 113-119). Així que s’enceta el procés, comença la fase 

d’instrucció, en què es pretén “a) averiguar y hacer constar si se ha cometido delito o no y quién 

puede ser el autor; b) preparar, en su caso, el juicio oral, y c) asegurar y prevenir las consecuencias 

penales civiles del hecho” (Armenta, 2010, p.115). En aquesta fase, el jutge competent és el jutge 

d’instrucció del lloc del delicte, tot i que també és important la figura de la policia, ja que segons 

l’article 549 de la Llei del poder judicial, li correspon “l'esbrinament sobre els responsables i les 

circumstàncies dels fets delictius i la detenció dels primers”. 

 

Després de la fase d’instrucció comença la fase intermèdia, en què es conclou la instrucció i es 

decideix si el procés acaba aquí (amb una resolució de sobreseïment) o si continua. Si segueix, 

després de la fase intermèdia es procedeix al judici oral. En aquest, en primer lloc s’interroga 

l’acusat per posteriorment passar a la pràctica de la prova testifical, la pericial i la documental. 

Conclosa la prova, té lloc l’emissió de les conclusions definitives (Asencio, 2008, p. 246-247). La 

sentència serà l’últim acte del procés, dictada pel jutge. I en cas de disconformitat, en principi es pot 

recórrer contra la resolució judicial. 

A continuació es presenta un resum de les fases del procés penal tant a Escòcia com a Espanya. 

S’agafa sobretot de referència el procés penal ordinari (a Espanya) i solemne o ordinari (a Escòcia). 

 

TAULA 7. Resum fases del procés penal 

Ordre del 
procés 

PROCÉS PENAL A ESCÒCIA PROCÉS PENAL A ESPANYA 

1r Detenció de l’acusat i custòdia policial  Instrucció 

2n Procés previ al judici Fase intermèdia 

3r Judici Judici oral 

4t Veredicte i condemna Sentència 

5è Possibilitat de recórre-hi Possibilitat de recórrer contra la sentència 

 
 

3.4. Bloc 3. El dret a la traducció i interpretació en el procés penal 

3.4.1. El dret a la traducció i interpretació en el procés penal a Escòcia 

El dret a la interpretació i a la traducció en el procés penal a Escòcia actualment es regula pel 

reglament The Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings (Scotland) Regulations 

2014, que es va transposar de la directiva europea titulada Directive 2010/64/EU of the European 

Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in 

criminal proceedings.  

 

Tanmateix, anteriorment, el dret a la traducció i interpretació en el procés penal a Escòcia 

possiblement es regulava per la European Convention of Human Rights, que es va transposar al 
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dret nacional com a Human Rights Act 1998, i també per alguns articles de la The Disability 

Discrimination Act 1995. 

3.4.2. El dret a la traducció i interpretació en el procés penal a Catalunya i Espanya 

El dret a la interpretació i a la traducció en el procés penal a Espanya es regula actualment per la Llei 

orgànica 5/2015, de 27 d’abril, per la qual es modifiquen la Llei d’enjudiciament criminal i la Llei 

orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per transposar la Directiva 2010/64/UE, de 20 

d’octubre de 2010, relativa al dret a interpretació i a traducció en els processos penals, i la Directiva 

2012/13/UE, de 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació en els processos penals, que es 

va transposar de la directiva europea Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 

20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, la 

mateixa directiva que s’aplicava a Escòcia.  

 

Anteriorment, però, el dret a la traducció i interpretació en el procés penal a Espanya es regulava 

pels articles 123-127 de la Llei d’enjudiciament criminal i per la Llei del poder judicial. A Catalunya 

particularment, la Generalitat de Catalunya va transposar la Directiva, pel que fa al seu àmbit de 

competències, referit al Registre de traductors i intèrprets, mitjançant el Decret llei 8/2014, de 23 de 

desembre. 
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4. TEXT META (TRADUCCIÓ) 
 

INSTRUMENTS ESTATUTARIS ESCOCESOS (SCOTTISH STATUTORY INSTRUMENTS) 

 

2014 Núm. 95 

DRET PENAL 

 

Reglament, de 2014, relatiu al dret a la interpretació i a la traducció en el procés penal (Escòcia)  

 

Elaboració - - -     1 d’abril de 2014 

Presentació al Parlament escocès  3 d’abril de 2014 

Entrada en vigor - -     19 de maig de 2014 

 

Els ministres escocesos elaboren el Reglament següent en exercici dels poders atorgats per l’article 

2(2) de la Llei, de 1972, de les comunitats europees i dels altres poders que els ho permeten. 

 

PART 1 

Introductòria 

 

Citació, principi i extensió 

1.(1) Aquest Reglament es pot citar com el Reglament, de 2014, relatiu al dret a la interpretació i a la 

traducció en el procés penal (Escòcia) i entra en vigor dia 19 de maig de 2014. 

(2) Aquest Reglament s’estén només a Escòcia. 

 

Interpretació 

2.(1) En aquest Reglament: 

“agent de policia competent” és un agent de policia que: 

(a) té el càrrec d’inspector o superior; i 

(b) no ha estat involucrat en la investigació en relació amb la qual una persona es troba sota 

custòdia policial o acudeix voluntàriament a la comissaria de policia o a altres dependències amb la 

intenció que la interrogui un agent de policia; 

“tecnologies de la comunicació” inclou videoconferència, telèfon i Internet; 

“agent de policia” és un agent del servei de policia d’Escòcia, definit a l’article 99(1) de la Llei, de 

2012, de reforma de policia i incendis (Escòcia); 

“promulgació” és qualsevol promulgació presentada o elaborada en qualsevol moment, compresa en: 

(a) una llei del Parlament  

(b) una llei del Parlament escocès; o 
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(c) un document redactat en virtut d’una d’aquestes lleis; 

“document essencial” té el significat que li dona: 

(a) l’article 4(4) del Reglament, a l’efecte de les parts 2 i 4 en la mesura que la part 4 afecta una 

persona que es troba sota custòdia policial; o 

(b) l’article 9(4) del Reglament, a l’efecte de les parts 3 i 4 en la mesura que la part 4 afecta una 

persona que és subjecte d’un procés penal; 

“assistència d’interpretació” significa: 

(a) en relació amb una persona que no parla o entén anglès, una traducció oral de: 

(i) el procés policial o el procés penal cap a la llengua nativa de la persona o cap a una altra 

llengua que la persona parli o entengui; i 

(ii) la comunicació de la persona cap a l’anglès; o 

(b) en relació amb una persona que té una discapacitat auditiva o dificultats del llenguatge, 

assistència corresponent, ja que la persona requereix ser capaç d’entendre el procés policial o el 

procés penal i de comunicar-se eficaçment; 

“traducció oral o resum oral” és una traducció o un resum proporcionat oralment en una llengua 

nadiua de la persona o en una altra llengua que la persona entengui; 

“procés policial” és el procés per tractar: 

(a) una persona sota custòdia policial; o 

(b) una persona que es troba sota custòdia policial o acudeix voluntàriament a la comissaria de 

policia o a altres dependències amb la intenció que la interrogui un agent de policia sobre un delicte 

del qual l’agent policial té motius per sospitar de la persona que l’ha comès; 

“fiscal” té el significat que li ha donat l’article 307(1) de la Llei, de 1995, del procés penal (Escòcia); 

“la Directiva” és la Directiva 2010/64/UE del Parlament europeu i del consell relativa al dret a la 

interpretació i la traducció en el procés penal; 

“traducció escrita” és una traducció, proporcionada per escrit, en una llengua nadiua de la persona o 

en una altra llengua que la persona entengui. 

(2) A l’efecte d’aquest Reglament, una persona és detinguda en cas que: 

(a) es detingui la persona en virtut de l’article 14 de la Llei, de 1995, del procés penal (Escòcia) i 

en cas que l’hagin portada a la comissaria de policia o a altres dependències; o 

(b) un agent relacionat amb el delicte hagi detingut la persona, en virtut d’una promulgació 

(diferent de la Llei d’extradició de 2003) o de qualsevol altra norma jurídica, i en cas que es trobi 

detinguda a una comissaria de policia o a altres dependències. 

(3) En aquest Reglament, quan es fa referència al procés penal: 

(a) es refereix al procés judicial per tractar el següent:: 

(i) una persona acusada d’haver comès un delicte; 

(ii) una persona condemnada per, o que sembla que ha comès, un delicte (incloent el procés 

respecte a una sentència, una disposició o una ordre); 
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(iii) un recurs d’apel·lació o una petició processal relacionada amb el procés esmentat als 

subapartats (i) i (ii); 

(b) no inclou el procés per tractar amb una persona en virtut de la Llei d’extradició de 2003. 

 

PART 2 

Custòdia policial i interrogatori 

 

Dret a l’assistència d’interpretació durant la custòdia policial i durant l’interrogatori 

3.(1) La secció (2) s’aplica quan una persona: 

(a) es troba sota custòdia policial; o 

(b) acudeix voluntàriament a la comissaria de policia o a altres dependències amb la intenció que 

la interrogui un agent de policia sobre un delicte del qual l’agent té motius per sospitar de la persona 

que l’ha comès; 

(2) Un agent de policia ha d’emprendre els procediments corresponents per determinar si la persona 

requereix assistència d’interpretació perquè la persona: 

(a) no parla anglès; 

(b) no entén anglès; 

(c) té un discapacitat auditiva; o 

(d) té dificultats del llenguatge. 

(3) Quan l’agent determina que la persona necessita assistència d’interpretació, l’agent ha 

d’assegurar l’organització per tal que la persona rebi l’assistència: 

(a) al més aviat possible després que arribi a la comissaria de policia o a altres dependències; 

(b) amb l’objectiu de salvaguardar la justícia del procés policial d’acord amb el que estableix la 

Directiva.  

(4) Un agent ha d’organitzar l’assistència d’interpretació perquè es proporcioni des d’una ubicació 

remota mitjançant les tecnologies de la comunicació, només si l’agent de policia considera que dur-

ho a terme així és adequat a les circumstàncies i si no perjudica la justícia del procés policial. 

 

Dret a la traducció dels documents essencials durant la detenció 

4.(1) Quan una persona es troba sota custòdia policial, un agent de policia ha d’emprendre els 

procediments corresponents per determinar si la persona requereix una traducció dels documents 

essencials (si n’hi ha) perquè la persona no entén l’anglès. 

(2) Quan l’agent policial determina que la persona requereix aquesta traducció, ha d’assegurar 

l’organització per tal que a la persona se li proporcioni una traducció escrita dels documents 

essencials: 

(a) en un termini de temps raonable  
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(b) amb l’objectiu de salvaguardar la justícia del procés policial d’acord amb el que estableix la 

Directiva.  

(3) No obstant el que disposa l’apartat (2), es pot proporcionar a la persona: 

(a) una traducció escrita només de la part o les parts d’un document essencial que són rellevants 

per a l’objectiu esmentat en aquest apartat; o 

(b) una traducció oral o un resum oral del document essencial, en comptes d’una traducció 

escrita, llevat que això perjudiqui la justícia del procés policial. 

(4) En aquest Reglament, “document essencial” és qualsevol document relacionat amb la persona 

que es troba sota custòdia policial el qual: 

(a) autoritza que un agent policial privi la persona de la llibertat o l’acusi d’haver comès un delicte; i 

(b) s’exigeix, per llei, que es proporcioni per escrit a la persona. 

 

Anàlisi d’una resolució presa en virtut de l’apartat 3 i 4 del Reglament  

5.(1) L’apartat (2) s’aplica quan un agent ha determinat: 

(a) d’acord amb l’article 3(2) del Reglament, que la persona no requereix assistència 

d’interpretació; o 

(b) d’acord amb l’article 4(1) del Reglament, que la persona no requereix una traducció dels 

documents essencials. 

(2) La persona pot demanar que un agent de policia competent revisi la resolució. 

(3) En el cas que, en analitzar la resolució, un agent de policia competent determini que la persona 

requereix assistència d’interpretació o una traducció dels documents essencials, l’agent ha de 

proporcionar les instruccions en tant que considera necessari salvaguardar la justícia del procés 

policial. 

 

Queixes sobre l’assistència d’interpretació i traducció de documents essencials durant la 

custòdia policial, etc. 

6.(1) Una persona amb dret a rebre assistència d’interpretació o una traducció dels documents 

essencials, en virtut d’aquesta part, pot queixar-se a un agent de policia competent en cas que: 

(a) la persona no rebi l’assistència d’interpretació o (si és el cas) una traducció escrita o oral, o un 

resum oral dels documents essencials, en un termini de temps raonable; o 

(b) l’assistència d’interpretació o (si és el cas) una traducció escrita o oral, o un resum oral del 

document essencial proporcionat sigui de qualitat insuficient per salvaguardar la justícia del procés 

policial. 

(2) Per determinar una queixa realitzada en virtut de l’apartat (1), un agent de policia competent ha 

de proporcionar les instruccions ja que l’agent considera necessari salvaguardar la justícia del procés 

policial. 
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Informació que la policia ha de registrar 

7. S’ha de registrar la informació següent que concerneix: 

(a) el fet que l’assistència d’interpretació es proporciona en virtut d’aquesta part, inclòs si es porta 

a terme durant l’interrogatori a una persona sobre un delicte per part de l’agent de policia; 

(b) el fet que es proporciona una traducció oral o un resum oral d’un document essencial en virtut 

d’aquesta part; 

(c) el fet que una persona detinguda proporcioni una renúncia en virtut de l’article 15(1) del 

Reglament. 

PART 3 

Procés judicial 

 

Dret a l’assistència d’interpretació en el procés judicial 

8.Quan una persona és el subjecte d’un procés penal, l’òrgan judicial que celebra aquest procés ha 

d’emprendre els procediments corresponents per determinar si la persona requereix assistència 

d’interpretació perquè la persona: 

(a) no parla anglès; 

(b) té un discapacitat auditiva; o 

(c) té dificultats del llenguatge. 

(2) Quan l’òrgan judicial determina que la persona requereix assistència d’interpretació, aquest ha 

d’assegurar l’organització per tal que a la persona se li proporcioni aquesta assistència: 

(a) a cada sessió d’un dia del procés en què s'ha de presentar la persona; 

(b) amb l’objectiu de salvaguardar la justícia del procés policial d’acord amb el que estableix la 

Directiva. 

(3) L’òrgan judicial ha d’organitzar l’assistència d’interpretació perquè es proporcioni des d’una 

ubicació remota mitjançant la tecnologia de la comunicació, només si l’agent de policia considera 

que dur-ho a terme així és adequat en les circumstàncies i que no perjudica la justícia del procés. 

 

Dret a la traducció de documents essencials en el procés judicial 

9.(1) Quan una persona és el subjecte del procés penal, l’òrgan judicial que celebra aquest procés 

ha d’emprendre els procediments corresponents per determinar si la persona requereix una 

traducció dels documents essencials perquè la persona no entén l’anglès. 

(2) Quan l’òrgan judicial determina que la persona requereix aquesta traducció, aquest ha 

d’assegurar (o, si és el cas, ha d’haver assegurat) l’organització per tal que a la persona se li 

proporcioni una traducció escrita dels documents essencials: 

(a) en un termini de temps raonable  

(b) amb l’objectiu de salvaguardar la justícia del procés policial d’acord amb el que estableix la 

Directiva.  
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(3) No obstant l’apartat (2), a la persona se li pot proporcionar: 

(a) una traducció escrita només de la part o les parts d’un document essencial que són rellevants 

per a l’objectiu esmentat a l’apartat; o 

(b) una traducció oral o un resum oral del document essencial, en comptes d’una traducció 

escrita, llevat que això perjudiqui la justícia del procés policial. 

(4) En aquest reglament, “document essencial” és: 

(a) qualsevol dels que s’exposen a continuació en tant que la representació els exigeix que es 

proporcionin a la persona per escrit: 

(i) un document que autoritza la privació de la llibertat de la persona; 

(ii) un document que acusa la persona d’haver comès un delicte; 

(iii) una sentència relacionada amb el procés; i 

(b) altres documents que l’òrgan judicial que celebra el procés determini que és essencial amb 

l’objectiu de salvaguardar la justícia. 

 

Poder en virtut de l’article 9(4)(b) del Reglament per determinar els documents essencials: 

disposició addicional 

10.(1) L’òrgan judicial pot realitzar una resolució d’acord amb l’article 9(4)(b) del Reglament— 

(a) sobre la sol·licitud d’una persona autoritzada, en virtut d’aquesta part, per rebre una traducció 

dels documents essencials; o 

(b) pel seu compte. 

(2) Una sol·licitud en virtut de l’apartat (1)(a): 

(a) s’ha de portar a terme oralment; 

(b) s’ha de portar a terme al més aviat possible i s’ha de portar a terme a cada sessió d’un dia 

només si l’òrgan judicial, segons la causa, ho permet; i 

(c) (sens perjudici del dret d'apel·lació en relació amb la resolució que un document no és 

essencial a l'efecte de l’article 9(4)(b) del Reglament) es pot realitzar en una ocasió només en relació 

amb un document en particular. 

(3) Abans de realitzar una resolució d’acord amb l’article 9(4)(b) del Reglament, l’òrgan judicial ha de 

proporcionar a les persones següents l’oportunitat de portar a terme representacions— 

(a) el fiscal; i 

(b) quan l’òrgan judicial consideri portar a terme una resolució pel seu compte, la persona 

esmentada a l’apartat (1)(a). 

 

Sol·licitud per revisar la resolució presa d’acord amb els articles 8 i 9 del Reglament 

11.(1) L’apartat (2) s'aplica quan un òrgan judicial ha determinat: 

(a) d’acord amb l’article 8(1) del Reglament, que una persona no requereix assistència 

d'interpretació; o 
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(b) d’acord amb l’article 9(1) del Reglament, que una persona no requereix una traducció dels 

documents essencials. 

(2) La persona pot (només en una ocasió) sol·licitar a l’òrgan judicial que hagi fet la resolució una 

revisió de la seva resolució. 

(3) En cas que, en revisar la resolució, l’òrgan judicial determini que la persona necessita assistència 

d'interpretació o una traducció dels documents essencials, aquest ha de proporcionar aquestes 

instruccions en tant que la consideri necessària per salvaguardar la justícia del procés. 

(4) Res d'aquest reglament afecta cap dret d'apel·lació en relació amb la resolució que s'està 

revisant. 

 

Sol·licitud per a les instruccions en relació amb l'assistència d'interpretació i traducció de 

documents essencials en els procediments judicials 

12.(1) Una persona amb dret a rebre assistència d'interpretació o una traducció dels documents 

essencials en virtut d’aquesta part, pot sol·licitar a l’òrgan judicial instruccions en cas que— 

(a) la persona no rebi assistència d'interpretació o l'assistència d'interpretació proporcionada és de 

qualitat insuficient per salvaguardar la justícia del procés; o 

(b) (si és el cas), la persona no rebi una traducció escrita, traducció oral o resum oral dels 

documents essencials en un termini de temps raonable, o en cas que una traducció escrita, 

traducció oral o resum oral proporcionada sigui de qualitat insuficient per salvaguardar la justícia del 

procés. 

(2) Arran de la sol·licitud feta d’acord amb l’apartat (1), l’òrgan judicial ha de proporcionar instruccions 

que consideri necessàries per salvaguardar la justícia del procés. 

(3) En aquest reglament, "l’òrgan judicial" és l’òrgan que celebra el procés penal en relació amb el 

qual es fa la sol·licitud. 

 

Sol·licitud d’acord amb els articles 11 i 12 del Reglament: disposició addicional 

13.(1) Una sol·licitud en virtut dels articles 11(2) o 12(1) del Reglament: 

(a) es presenta oralment; i 

(b) s’ha de presentar a terme al més aviat possible i es pot presentar d’acord amb els apartats 

11(2) o 12(1)(b) del Reglament en una sessió d’un dia només si l’òrgan judicial, depenent de la 

causa, ho permet. 

(2) Abans de determinar una sol·licitud presentada segons els articles 11(2) o 12(1) del Reglament, 

l’òrgan judicial ha de proporcionar al fiscal l’oportunitat de representar algú. 

 

Informació que ha de registrar el secretari judicial 

14. El lletrat de l’administració ha de registrar la informació següent que concerneix: 

(a) el fet que l'assistència d'interpretació es proporciona en virtut d’aquesta part; 
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(b) el fet que una traducció oral o resum oral d’un document essencial es proporciona en virtut 

d’aquesta part; 

(c) el fet que una persona que és subjecte del procés penal presenta una renúncia a l’òrgan 

judicial d’acord amb l’article 15(1) del Reglament. 

 

PART 4 

General 

 

Renúncia del dret de traducció de documents essencials 

15. (1) Una persona amb dret a rebre una traducció dels documents essencials en virtut d’aquest 

Reglament pot renunciar a aquest dret en relació amb algun o tots els documents.  

(2) Una renúncia presentada d’acord amb l’apartat (1) ha de ser 

(a) voluntària i inequívoca; i 

(b) informada per l'assessorament jurídic, llevat que la persona entengui completament les 

conseqüències de renunciar al dret. 

 

Provisió d'assistència d'interpretació i traducció de documents essencials de forma gratuïta 

16. L’assistència d'interpretació o traducció escrita, traducció oral o resum oral d'un document 
essencial proporcionat a una persona d’acord amb el Reglament present s'ha de proporcionar 
gratuïtament. 

KENNY MACASKILL 

Membre del Govern escocès 

St Andrew’s House, 

Edinburgh 

1 d’abril del 2014 
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5. COMENTARI DE LA TRADUCCIÓ  

La traducció dels agents que intervenen en el procés penal a Escòcia i a Catalunya  

Els problemes de traducció que necessiten una investigació més a fons són els que resulten de 

traduir realitats jurídiques d’un sistema jurídic a un altre. Per això, després d’estudiar el sistema 

jurídic d’Escòcia i de Catalunya, es presenten els problemes de traducció que deriven de 

l’equivalència o no equivalència entre els dos sistemes jurídics diferents.  

 

Per delimitar el camp d’anàlisi, s’analitzen els agents que participen en el procés penal i que 

s’esmenten en el reglament escocès. Es recorda que el procés penal, segons l’Enciclopèdia 

Catalana, és “el conjunt d’actuacions judicials encaminades a esbrinar les causes que concorren en 

la perpetració d’un delicte i determinar la culpabilitat dels participants”. Un cop estudiats, es podrà 

concloure si és possible o no traduir-los i fins a quin punt es manté l’equivalència. S’inclouen tant els 

noms explícits d’aquests càrrecs, com les descripcions, com també els càrrecs de traductor i 

intèrpret, que no apareixen esmentats, sinó que s’obvien i que s’ha considerat pertinent afegir.  

 

A la taula següent es presenta el resum dels càrrecs que s’analitzen. Es mostren per ordre d’aparició 

al text original, tot i que alguns agents s’han agrupat i canviat d’ordre per les funcions semblants que 

duen a terme. 

TAULA 8. Resum dels agents que s’analitzen 

 Escòcia Catalunya (Espanya) 

1. constable agent de policia 

2. a person who is in police custody persona sota custòdia policial 

3.  the police la policia 

4.  the person is being detained persona detinguda 

5. the person has been arrested  persona arrestada 

6. a person accused of  persona acusada d’haver comès un delicte 

7. a person convicted of  persona condemnada per 

8. prosecutor fiscal 

9. the court  òrgan judicial 

10. clerk of court lletrat de l’administració de justícia 

11. translator and interpreter traductor i intèrpret 

 

Per elaborar la traducció, així com per tractar-ne els problemes, s’ha agafat com a principi bàsic la 

importància de traduir el sentit. Per tant, dels diversos procediments de traducció de Vinany i 

Darbelnet (1977) a Ainaud, J.; Espunya, A. i Pujol, D. (2003) es considera que l’equivalència és el 

més útil (Borja, 2016, p. 52). En traducció jurídica se sol treballar amb diversos tipus d’equivalència: 

formal, funcional i dinàmica, però la més utilitzada és la funcional (Borja, 2000, p. 159). Es podria 

dir que dos termes són equivalents funcionals si la funció que compleixen tant en un ordenament 

jurídic com en l’altre és la mateixa. Aquesta equivalència funcional, a més, pot ser plena, parcial o 
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nul·la (Arnall, Traducció de Textos Especialitzats II jurídics i econòmics 2017-20232). A continuació es 

fa servir aquesta classificació per tractar els problemes de traducció. 

1. CONSTABLE  AGENT DE POLICIA 

El reglament escocès que s’ha traduït recull la definició de constable a l’apartat de definicions:  

“In these Regulations— “appropriate constable” means a constable who— (a) is of the rank of 

inspector or above; and  (b) has not been involved in the investigation in connection with which a 

person is in police custody or is attending voluntarily at a police station or other premises or place for the 

purpose of being questioned by a constable;  [...] “constable” means a constable of the Police Service 

of Scotland as defined by section 99(1) of the Police and Fire Reform (Scotland) Act 2012(b)”.  

Per tant, s’entén que aquesta figura és membre del servei de policia d’Escòcia (Police Service of 

Scotland), és inspector o té un càrrec superior a aquest i s’encarrega de fer l’interrogatori a la 

persona sota custòdia policial en la fase preliminar del procés penal. A més de la informació que 

proporciona la definició, pel que es llegeix a la part 2 del reglament, se sap que el constable, en la 

fase inicial del procés penal, és el responsable de determinar si la persona necessita assistència de 

traducció i interpretació, i, si és el cas, proporcionar-l’hi: “(2) A constable must take all reasonable 

steps to determine whether the person requires any interpretation assistance”. Per tant, es pot 

resumir que, segons el que disposa el reglament escocès, el constable té quatre característiques: 1) 

porta a terme l’interrogatori, 2) determina si una persona necessita assistència de traducció i 

interpretació, 3) té el rang d’inspector o superior, i 4) és membre de la policia d’Escòcia. 

Tal com proporciona la documentació del glossari, constable sembla que és un agent de policia. Pel 

que fa a la primera característica del constable, si es compara amb Catalunya i Espanya, cal dir que 

en aquest sistema jurídic el responsable de dur a terme l’interrogatori de la persona sota custòdia 

policial, en la fase preliminar del procés penal, és també un agent de policia, sense especificar-ne el 

rang. Tal com recull l’article 126 de la Constitució espanyola: “La policia judicial depèn dels jutges, 

dels tribunals i del Ministeri Fiscal en les seves funcions d’integració del delicte i de descobriment i 

assegurament del delinqüent, en els termes que la llei estableixi”. Així doncs, tant a Escòcia com a 

Espanya la policia participa en l’interrogatori de la fase preliminar del procés penal i, per tant, 

constable i agent policia són equivalents plens respecte a aquesta característica. 

Pel que fa a la segona característica, segons el reglament escocès, en la fase inicial del procés 

penal en què la persona sospitosa es troba sota custòdia policial, el constable és també qui 

s’encarrega de determinar si la persona necessita assistència de traducció i interpretació, i, si escau, 

proporcionar-l’hi. A Espanya, en aquesta fase inicial, la persona sota custòdia policial també té dret a 

assistència d’interpretació, tal com ho recull l’article 123 de Llei 05/2015. Tanmateix, no s’especifica 

qui s’encarrega de determinar si la persona necessita assistència de traducció i interpretació, i, si 
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escau, proporcionar-l’hi, tot i que possiblement també és la policia. Per tant, constable i agent de 

policia són equivalents parcials o, possiblement, plens respecte a aquesta característica. 
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Per anar acabant, el constable escocès és “of he rank of inspector or above”, com esmenta el 

reglament. La jerarquía de la policia escocesa s’estructura de la manera següent, com ho recull la 

Police and Fire Reform (Scotland) Act 2012: (a) chief constable, (b) deputy chief constable, (c) 

assistant chief constable, (d) chief superintendent, (e) superintendent, (f) chief inspector, (g) 

inspector, (h) sergeant, (i) constable. A Espanya, sembla que ni el Codi civil ni la Llei d’enjudiciament 

criminal esmenten el rang del policia encarregat de l’interrogatori de la persona sota custòdia policial.  

Per tant, constable i agent de policia no són equivalents (equivalència nul·la) respecte a aquesta 

característica. I respecte a la quarta característica, el servei de policia d’Escòcia (Police Service of 

Scotland), en tractar-se d’una institució pròpia del sistema escocès, no té equivalent (equivalència 

nul·la) ni a Catalunya ni a Espanya. Tal com s’explica més avall, la policia encarregada d’aquests 

assumptes a Espanya és la policia judicial, que es troba tant a nivell autonòmic com estatal. 

En conclusió, malgrat les diferències entre el constable escocès i l’agent de policia espanyol, és 

adequat traduir constable per agent de policia, en tant que és, a grans trets, un equivalent funcional 

parcial. És cert que no comparteixen exactament les mateixes característiques, però com que el 

contingut de la traducció no s’ha d’adaptar a la cultura meta, és apte traduir constable per agent de 

policia. 

 

2. A PERSON WHO IS IN POLICE CUSTODY  PERSONA SOTA CUSTÒDIA POLICIAL 

Com s’ha documentat al glossari, sembla que l’expressió sencera in police custody no es recull a les 

obres consultades. Ara bé, sí que es recull in custody, que fa referència al moment en què la policia 

detén provisionalment un sospitós. Tant a Espanya com a Escòcia la detenció l’exerceix un policia, 

tal com es dedueix del reglament i tal com ho explica la Generalitat: “els agents de policia han de 

detenir a aquelles persones que es cregui de forma raonable que han participat o comès un fet 

delictiu”. 

 

Per tant, una persona es troba sota custòdia policial (in police custody) quan ha sigut detinguda de 

forma provisional per la policia i es troba a l’espera de ser jutjada. Aquest moment se situa a la fase 

d’instrucció del procés penal espanyol i a la fase inicial del procés penal escocès, que abasta la 

detenció i la custòdia policial. Així doncs, com que tant a Escòcia com a Espanya l’encarregat de 

detenir el sospitós d’haver comès un delicte és la policia, sembla adequat traduir a person who is in 

police custody per “persona sota custòdia policial”. Així, hi ha equivalència funcional plena entre els 

dos termes. 
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3. THE POLICE  LA POLICIA 

Segons el Reglament escocès, la policia s’encarrega del procés policial, que defineix com 

“proceedings for dealing with— (a) a person in police custody; or (b) a person attending voluntarily at a 

police station or other premises or place for the purpose of being questioned by a constable about an 

offence which the constable has reasonable grounds to suspect the person of committing”. 

Com s’ha llegit a la pàgina web de l’Scottish Centre for Crime and Justice Research, des de 2013, 

Escòcia compta amb la seva pròpia policia, el Police Service of Scotland (també anomenat Police 

Scotland), gràcies a la reforma de la Llei de la policia i la reforma d’incendis (Escòcia) 2012 (Police 

and Fire Reform (Scotland) Act 2012). Aquesta estableix els deures generals dels agents de policia: 

prevenir i detectar delictes, mantenir l'ordre, protegir la vida i la propietat, prendre mesures legals i fer 

informes al fiscal corresponent, servir i excloure ordres i altres documents, i assistir davant l’òrgan 

judicial per presentar proves. 

Si bé a Escòcia és la Police Service of Scotland qui s’encarrega d’aquestes tasques, a Espanya es 

troba el concepte de policia judicial. La Constitució espanyola atribueix a la policia judicial funcions 

d’esbrinament del delicte, així com descobriment i assegurament del delinqüent (Asencio, 2008, 

p.115). Concretament l'article 11 de la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat, entre les seves 

funcions destaca “Investigar els delictes per descobrir i detenir els presumptes culpables”. La policia 

judicial es troba tant a escala autonòmica com estatal. Segons la web de la Generalitat, a Catalunya 

hi ha la policia judicial, la policia de la seguretat i la policia administrativa. La policia de la Generalitat, 

formada pels Mossos d’Esquadra, és la policia ordinària que desenvolupa funcions de policia judicial, 

així com de policia de seguretat i de policia administrativa. 

Així, doncs, tant la policia d’Escòcia com la de Catalunya i Espanya tenen la mateixa funció de 

detectar delictes i descobrir i detenir els presumptes culpables. En traduir, doncs, the police per la 

policia, no es perd informació: són equivalents funcionals plens. 
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4. PERSON DETAINED  PERSONA DETINGUDA 

5. PERSON ARRESTED  PERSONA ARRESTADA 

6. PERSON ACCUSED  PERSONA ACUSADA 

7. PERSON CONVICTED  PERSONA CONDEMNADA 

La persona que suposadament ha comès el delicte s’anomena de manera diferent depenent de la 

fase del procés penal en què se situa. Al llarg d’aquest subapartat, doncs, s’han de tenir presents les 

diverses fases del procés penal descrites al punt 3.3. Bloc 2. El dret penal d’Escòcia i de Catalunya. 

També, malgrat que el glossari ja documenti aquests termes, es repeteix la informació 

proporcionada pels diccionaris i recursos, ja que són figures complexes, que si s’analitzen 

conjuntament, requereixen explicacions clares. 

 

Per una banda, detain, segons l’Oxford Dictionary of Law, vol dir “depriving a person of his liberty 

against his will following arrest”. Per tant, es diferencia una primera fase en què es deté una persona, 

d’una segona fase en què s’arresta. Aquesta mateixa distinció es fa en català. Segons la 

Terminologia jurídica de Gencat, la detenció és la privació provisional de la llibertat d’una persona 

que efectua l’autoritat competent quan sospita que aquesta persona és la responsable d’una 

infracció. És, per tant, una acció que té lloc abans de posar la persona a disposició judicial. Així, 

sembla que a person detained és equivalent funcional total d’una persona detinguda, o també 

retinguda, com a sinònim que proposa el Diccionari Jurídic Català; i a person arrested és equivalent 

d’una persona arrestada.  

 

Dit això, person detained és equivalent funcional ple de persona acusada, i person arrested és 

quivalent funcional ple de persona arrestada. Ara bé, en el context del reglament, sembla que no es 

té en compte que detain té lloc abans, en la fase inicial, i que arrest es produeix en la fase final del 

procés penal. 

 

Per altra banda, pel que fa a accused, segons el Diccionari jurídic anglès-català de Xavier Sambola 

Cabrer, es pot traduir per acusat/ada, encausat/ada, processat/ada, investigat/ada i imputat/ada. Per 

tant, sembla que en anglès accused s’utilitza per fer referència a l’acusat en qualsevol moment del 

procés penal. En canvi, en català, es diferencia aquest nom depenent de la fase. 

 

Basant-nos en la informació de Sancho, en primer lloc la persona investigada (que abans de la Llei 

orgànica 13/2015, s’anomenava imputada) és la persona contra la qual es dirigeix la instrucció, que 

és la primera fase del procés penal espanyol la qual s’enceta amb una denúncia o querella. 

Concretament, la Llei 13/15 recull que “investigat serveix per identificar la persona sotmesa a 

http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-255
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investigació per la seva relació amb un delicte”. Fins que no ha començat la fase d’instrucció, però, la 

persona simplement és sospitosa.  

Seguidament, encara en la fase d’instrucció, la persona investigada passa a denominar-se 

processada a partir que es formula una interlocutòria de processament. Segons l’article 384 de la 

Llei d’enjudiciament criminal, “des que resulti del sumari algun indici racional de criminalitat contra 

una persona determinada, s’ha de dictar una interlocutòria que la declari processada”. 

 

En tercer lloc, la persona processada passa a anomenar-se encausada quan s’acaba la fase 

intermèdia, amb la interlocutòria del judici oral. Quan s’ha posat fi a la fase intermèdia es formula 

l’escrit d’acusació, mitjançant el qual s’acusa la persona d’haver participat en un fet delictiu. 

Concretament, la Llei 13/15 recull que “amb el terme encausat es designa, de manera general, 

aquell a qui l’autoritat judicial, una vegada conclosa la instrucció de la causa, imputa formalment el fet 

d’haver participat en la comissió d’un fet delictiu concret”. Per tant, sembla que en aquest context, 

acusat, que segons el Diccionari jurídic català significa “que és objecte d’una acusació penal” seria 

sinònim d’encausat. Tanmateix, segons Sancho, “en el 2015, se sustituyó por encausado en 

algunos artículos de la LECrim, pero se mantiene la denominación antigua en otros”, malgrat que la 

Llei 13/5 no recull aquesta substitució. 

 

Per últim, convicted, com recull l’Oxford Diccionary, entre d’altres diccionaris, vol dir “declare 

(someone) to be guilty of a criminal offence by the verdict of a jury or the decision of a judge in a court 

of law”. Així, fa referència a la fase final del procés penal en què el jutge dicta sentència i condemna 

culpable la persona. 

 

Dit això, de cara a la traducció, quan apareix person accused de forma general al text original no 

s’han aplicat els canvis, malgrat que seria molt més precís explicitar els matisos explicats. El motiu 

es deu a la intenció de no adaptar el text original a la cultura meta i al fet que la traducció no és 

vinculant.  

 

A continuació es repassa en quina fase del procés penal s’anomena cada agent de la manera 

proposada. Es pot complementar la informació de cada fase amb el punt 3.3. Bloc 2. El dret penal 

d’Escòcia i de Catalunya del cos del treball. 

 

TAULA 9. Resum dels noms dels agents en la fase del procés penal corresponent 

 INSTRUCCIÓ F. INTERMÈDIA JUDICI ORAL 

persona 
sospitosa 

persona investigada 
(interlocutòria de 
processament) 
persona processada 

persona investigada 
(interlocutòria del judici 
oral) 
persona 
encausada/acusada 

persona encausada/acusada 
(sentència final del jutge) 
persona condemnada 
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8. PROSECUTOR  FISCAL 

Segons el reglament escocès, “’prosecutor’ has the meaning given by section 307(1) of the Criminal 

Procedure (Scotland) Act 1995(a)”, per tant, com diu l’article al qual remet, “’prosecutor’—(a) for the 

purposes of proceedings other than summary proceedings, includes Crown Counsel, procurator 

fiscal, any other person prosecuting in the public interest and any private prosecutor”. És a dir, la 

figura del prosecutor inclou els advocats de la corona (Crown Counsel), els fiscals (procurator fiscal), 

altres persones que processin en l'interès públic i els fiscals privats (private prosecutor).  

En primer lloc, el Crown Counsel, segons la pàgina web del Healthy and Executive Service del 

Govern escocès, el forma el fiscal general (Lord Advocate), el fiscal-cap (Solicitor General) i els 

advocats delegats (Advocates Depute). Aquestes tres figures formen la Fiscalia de la Corona i el 

Servei de la Fiscalia General (Crown Office and Procurator Fiscal Service, COPFS), que segons la 

pàgina web del Portal de Justícia Europea representa la part acusadora en el procés penal a 

Escòcia. En segon lloc, com s’explica a la pàgina web del la Fiscalia de la Corona i el Servei de la 

Fiscalia General, els fiscals són fiscals qualificats encarregats d’investigar les morts sobtades i 

sospitoses a Escòcia, de realitzar consultes d'accidents mortals i d’ocupar-se de les reclamacions 

penals contra la policia. Per últim, pot ser que el fiscal privat emprengui una acusació de forma 

individual. Tanmateix, és molt poc freqüent, com diu el Healthy and Executive Service del Govern 

escocès a través de la pàgina web: “although it is possible for an individual to seek authority to take a 

private prosecution, the procedure is very rarely invoked and virtually all criminal proceedings in 

Scotland are by means of public prosecution”. 

De la mateixa manera que a Escòcia la Fiscalia de la Corona i el Servei de la Fiscalia General 

s’encarrega de la part acusadora, a Espanya hi ha el Ministeri Fiscal que, segons l’article 124 de la 

Constitució Espanyola, és un òrgan encarregat de “promoure l’acció de la justícia en defensa de la 

legalitat, dels drets dels ciutadans i de l’interès públic tutelat per a llei, d’ofici o bé a petició dels 

interessats, vetllar per la independència dels tribunals i procurar davant ells la satisfacció de l’interès 

social”. Més concretament, altres funcions que corresponen al Ministeri Fiscal espanyol, segons l’article 

tercer de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, són, entre altres, “vetllar perquè la funció jurisdiccional 

s’exerceixi eficaçment” i “exercir totes les funcions que li atribueixi la llei”. 

A grans trets, la COPFS escocesa s’assembla al Ministeri Fiscal espanyol en tant que ambdós són 

parts acusadores i institucions públiques en cada país. Ara bé, quant a les funcions que té cadascun 

al seu país, existeixen diferències. En primer lloc, la COPFS escocesa té competències exclusives 

per formular acusacions, instruir diligències en cas de mort sobtada o sospitosa, i investigar les 

reclamacions formulades contra la policia, però el Ministeri Fiscal espanyol sembla que no té cap 
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funció relacionada amb les morts sobtades o sospitoses. Així i tot, prosecutor i fiscal es poden 

considerar equivalents funcionals parcials. 

 9. COURT  ÒRGAN JUDICIAL 

El reglament escocès, com que parla de forma general, no esmenta en quin òrgan judicial concret 

dels que té Escòcia s’exerceix el dret a la traducció i la interpretació, de manera que sembla que el 

text es refereix a qualsevol òrgan judicial. Tanmateix, es coneixen els òrgans judicials escocesos 

següents (Marshall, 1991, p. 10): a) the district court b) the sheriff court c) the High Court of Justiciary 

as a court of trial d) the High Court of Justiciary as a court of appeal. 

 

Pel que fa a la paraula court, segons l’Oxford Dictionary, significa “a body of people presided over by 

a judge, judges, or magistrate, and acting as a tribunal in civil and criminal cases”.  Per tant, sembla 

que, en anglès, un court pot estar format per un jutge, per més d’un o per magistrats. Així, doncs, no 

es diferencia d’altres òrgans, com sí que succeeix a Espanya. La distinció que es fa a Espanya, 

segons el Diccionari jurídic català, és que “es reserva el nom de tribunal als òrgans col·legiats 

integrats per magistrats, mentre que el tribunal unipersonal se l’acostuma a designar amb el nom de 

jutjat”. Com que en anglès sembla que no es fa cap distinció, el professional de la traducció no es pot 

decantar ni per jutjat ni per tribunal, sinó que ha de trobar una paraula més general que inclogui els 

dos. Per això es proposa òrgan judicial, que és un equivalent funcional parcial de court. 

 

 10. CLERK OF COURT  LLETRAT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

Al reglament escocès s’esmenta un sol cop la figura del clerk of court i s’explica el següent:  

“The clerk of court must make a record of any of the following which apply— (a) the fact that 

interpretation assistance is provided under this Part; (b) the fact that an oral translation or oral summary 

of an essential document is provided under this Part; (c) the fact that a waiver is given to the court under 

regulation 15(1) by a person who is the subject of criminal proceedings”.  

O sigui que el clerk of court s’encarrega de fer un informe sobre la provisió d’assistència a la 

interpretació i traducció de documents essencials.  

 

Per una banda, segons l’Oxford dictionary el clerk of court és “an officer of the court who maintains 

the records, among other duties“. Per altra banda, Sambola Cabrer tradueix clerk of the court o court 

clerk per “lletrat/ada de l’Administració de justícia (antics secretaris/àries judicials)”. El secretari 

judicial és, d’acord amb el Diccionari jurídic català, un funcionari públic de l’Administració de justícia 

que té autoritat per donar fe dels actes i per a dictar els decrets i les diligències del jutjat 

corresponent. S’integra en el Cos Superior Jurídic de Secretaris Judicials, que és únic en l’àmbit 

nacional, i al servei de l’Administració de justícia, dependent del Ministeri de Justícia.  

 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maintain
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/duty
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Segons l’article 775 de la Llei orgànica 5/2015, el secretari judicial ha d’informar l’investigat dels seus 

drets, en particular dels que enumera l’apartat 1 de l’article 118, d’entre els quals hi ha el dret a 

traducció i interpretació gratuïtes. També, tot i que ni la Llei 5/2015 ni la Llei d’enjudiciament criminal 

ho expliciten, sembla que el secretari judicial possiblement fa un informe sobre la provisió 

d’assistència, ja que, com diu l’article 5 del Reial decret 1608/2005, de 30 de desembre, que aprova 

el Reglament orgànic del cos de secretaris judicials, “els secretaris judicials han de deixar constància 

fefaent de la realització d'actes processals en el tribunal o davant aquest i de la producció de fets 

amb transcendència processal per mitjà de les actes i diligències oportunes”. 

Pel que fa al nom d’aquest càrrec, si bé és cert que la majoria de recursos recullen que aquesta 

figura s’anomena secretari judicial, a partir de la Llei orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es 

modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, els secretaris judicials passen a 

anomenar-se lletrats de l’administració de justícia.  

 

Dit això, sense entrar en més detalls sobre funcions concretes del clerk, sembla que els lletrats de 

l’administració de justícia duen a terme unes funcions bastant similars a la del clerk of court escocès, 

ja que la seva funció principal és la de deixar constància del que succeeix al procés penal. Així, 

sembla adequat traduir clerk of court per lletrat o lletrada de l’administració de justícia. Són, per tant, 

equivalents funcionals parcials.  

 

11. TRANSLATOR AND INTERPRETER  TRADUCTOR/A I INTÈRPRET 

Abans de seguir l’explicació, al llarg de l’apartat s’esmenten les figures del traductor jurat, el traductor 

judicial i el traductor jurídic, que convé diferenciar. En primer lloc, la traducció jurada és la traducció 

oficial de documents, títols, certificats i altres documents que requereixen una validesa legal per part 

d’un traductor jurat, reconegut per una instància oficial. En segon lloc, la traducció judicial és la 

traducció realitzada davant d’un tribunal de justícia. En tercer lloc, la traducció jurídica és la traducció 

especialitzada de textos legals, aquells que s’utilitzen en les relacions entre el poder públic i el 

ciutadà (denuncies, querelles, lleis, entre d’altres) i aquells que s’usen per regular les relacions entre 

particulars amb transcendència jurídica (contractes, testaments, etc.).  

 
Pel que fa a la figura del traductor i intèrpret, cal remarcar, primerament, que el reglament escocès, 

no esmenta aquest càrrec explícitament, sinó que només comenta que l’acusat té dret a rebre 

assistència d’interpretació i traducció. No menciona, però, l’agent que porta a terme aquesta tasca. 

Contràriament, la llei orgànica 5/2015 d’Espanya sí que esmenta aquesta figura. A més, si es 

consulta la Criminal Procedure Act d’Escòcia, es comprova que tampoc inclou informació sobre la 
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figura d’aquests professionals, a diferència de la Llei d’enjudiciament criminal espanyola que li dedica 

tot un apartat.  

En un primer moment, tot fa pensar que el càrrec del traductor i intèrpret a Escòcia potser no està 

tan regulat com a Espanya. En consultar-ho, Vigier, Klein i Festinger (2005) expliquen que “in the UK 

anyone is entitled to practice as a translàtor without having to hold any specific qualification proving 

their education/training or their professsionalism” (Borja i Prieto, 2013, p. 29). A Espanya, en canvi, 

almenys el traductor o intèrpret jurat sí que necessita una acreditació. Aquest títol de traductor/a o 

intèrpret jurat/ada és expedit per la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación (en el cas de la llengua espanyola) o per la Direcció General de Política 

Lingüística de la Generalitat de Cataluyna (en el cas de la llengua catalana) (Gilbert, Traducció 

Jurídicoeconòmica 2 2017-20289). 

Tanmateix, malgrat que la traducció jurada estigui tan regulada, la traducció judicial no ho està tant. 

Per una banda, la Llei 5/2015 és cert que incorpora una disposició final que exigeix la creació d’un 

Registre de traductors i intèrprets judicials, “com a mecanisme necessari per garantir la realització 

adequada d’aquesta tasca”. Així, els intèrprets o traductors judicials s’han de designar entre els 

inclosos en les llistes elaborades per l’Administració. Ara bé, en casos d’urgència s’ha de facilitar que 

una altra persona simplement “coneixedora de l’idioma, que es consideri capacitada per a aquesta 

tasca”, pugui fer la feina de l’intèrpret o del traductor judicial. Per altra banda, Decret Llei 8/2014, de 

23 de desembre, pel qual es crea el Registre de traductors i intèrprets judicials, confirma que “no 

existeix en el nostre ordenament jurídic cap mena de regulació positiva de la figura del traductor i 

intèrpret judicial”.  

Així, doncs, sembla que no hi ha diferències rellevants entre la figura del traductor o intèrpret judicial 

d’Escòcia i el de Catalunya i Espanya. En cas que aparegués la figura del translator o del interpreter 

al reglament escocès, seria adequat traduir-ho per “traductor” i “intèrpret”, respectivament. Són, per 

tant, equivalents funcionals plens. 
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6. CONCLUSIONS 

Un cop acabat el treball, es conclou que en general ha sigut una tasca complexa i minuciosa, per a 

la qual s’ha necessitat molt temps de recerca i reflexió. No obstant això, les ganes d’aprendre i 

d’investigar han compensat els moments d’estancament i de confusió, fins al punt d’acabar el treball 

amb una sensació de satisfacció. 

 

Si es reprenen els objectius proposats al principi, es pot concloure, en primer lloc, que el fi de 

proporcionar informació sobre el sistema jurídic escocès i comparar-lo amb el català i l’espanyol s’ha 

complert en part. Si bé és cert que s’ha descobert un nou sistema jurídic fins llavors desconegut, per 

restriccions de llargada i per manca de recursos no s’ha pogut arribar a conèixer a la perfecció 

aquesta família del dret. No obstant això, s’ha aconseguit esbossar una idea general sobre aquest 

sistema i, sobretot, els aspectes que interessava conèixer (la legislació, el procés penal i el dret a la 

traducció i interpretació) han quedat prou documentats. Pel que fa a la comparació amb el sistema 

jurídic català i espanyol, s’arriba a la conclusió que són sistemes bastant semblants, ja que el 

sistema jurídic escocès té aspectes del dret continental. Ara bé, s’ha adonat que per arribar-los a 

comparar bé es necessita molt bon coneixement del sistema jurídic català i espanyol, i algunes 

nocions de dret. 

 

Respecte a l’objectiu d’elaborar una traducció correcta i formal, es considera que s’ha assolit. En tot 

moment s’han tingut presents els principis del llenguatge jurídic català, de manera que s’ha intentat 

que el text meta fos genuí, però alhora modern (clar, respectuós, igualitari i homogeni). Potser la 

finalitat de proporcionar una traducció funcional i precisa ha sigut més costosa, especialment per la 

manca de recursos de traducció jurídica anglès-català. Així i tot, s’ha assolit l’objectiu, evitant, a més, 

l’ús de recursos en castellà com a idioma pont. 

 

Per últim, el propòsit de justificar les decisions traductològiques, s’ha complert també en part. Si bé 

es tenia la intenció de defensar tot el que es proposava com a traducció pròpia, les restriccions 

d’extensió han limitat el camp d’anàlisi. Així, el treball sobretot s’ha centrat a analitzar els agents que 

participen en el procés penal, tasca que s’ha assolit satisfactòriament, a més de les qüestions de 

vocabulari, de gramàtica i de format, incloses a l’annex, que també han quedat prou documentades. 

 

Per a futures línies de recerca, seria interessant analitzar encara més a fons els agents que 

participen en el procés penal, així com els que participen en l’elaboració de documents jurídics, ja 
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que el text és un reglament. També es podrien estudiar les diverses normes jurídiques esmentades 

al reglament, com també altres aspectes de vocabulari, fraseologia, gramàtica i format. En cas de 

voler sortir del límit d’Escòcia, seria interessant esbrinar el paper de la traducció i la interpretació en 

altres països, així com es podria investigar la traducció jurídica i jurada. De la judicial, de moment 

s’ha esbrinat que està poc regulada, de manera que de cara a un futur també es podria pensar 

alguna mesura per tal que aquesta assistència sigui de qualitat i, així, es pugui garantir el dret dels 

ciutadans d’expressar-se i defensar-se en un judici. 

  

Com a conclusió final, cal dir que és difícil arribar a traslladar realitats d’un sistema jurídic a un altre, 

ja que la llengua és indeslligable de la història i de la tradició jurídica del país. Tanmateix, es pot 

arribar a aconseguir mitjançant equivalents funcionals. Així i tot, es creu que en general s’ha traduït 

de forma prou satisfactòria i que la documentació que ho justifica és prou completa. La qüestió final 

de si per traduir textos jurídics és millor un traductor coneixedor del dret o més aviat un jurista entès 

en traducció, de moment es pot contestar afirmant que els professionals de la traducció ben formats 

en l’àmbit jurídic tenen capacitat suficient per fer una traducció d’un text jurídic amb prou garanties 

d’èxit. 
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8. ANNEXOS 

8.1. Text original  

A continuació es mostra el text original amb les entrades de glossari marcades en groc i amb els 

altres problemes de traducció marcats en verd. Per afavorir la lectura només s’han marcat un sol 

cop, concretament el primer cop que s’esmenten, i no cada vegada que es repeteixen. 

 

Taula 10. Llegenda del text original 

ENTRADES DE GLOSSARI 

ALTRES PROBLEMES DE TRADUCCIÓ 

 

S C O T T I S H S T A T U T O R Y I N S T R U M E N T S 

 
2014 No. 95 

 

CRIMINAL LAW 

 

The Right to Interpretation and Translation in Criminal 

Proceedings (Scotland) Regulations 2014 
 

 
Made - - - -  1st April 2014 

 

Laid before the Scottish Parliament 3rd April 2014 
 

Coming into force - -  19th May 2014 
 

The Scottish Ministers make the following Regulations in exercise of the powers conferred by section 2(2) of 

the European Communities Act 1972(a
2
) and all other powers enabling them to do so. 

 

PART 1 

 

Introductory 
 
Citation, commencement and extent 
 

1.—(1) These Regulations may be cited as the Right to Interpretation and Translation in 

Criminal Proceedings (Scotland) Regulations 2014 and come into force on 19th May 2014. (2) These 

Regulations extend to Scotland only. 

 

Interpretation 
 

2.—(1) In these Regulations— 

                                                 
2
 Aquestes lletres remarcades en negreta al TO remeten als peus de p gina originals, que no s’han 

inclòs ja que no s’havien de traduir. A la traducció s’han obviat aquestes referències. 
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“appropriate constable” means a constable who—  

(a) is of the rank of inspector or above; and 

(b) has not been involved in the investigation in connection with which a person is in police custody or is 

attending voluntarily at a police station or other premises or place for the purpose of being questioned 

by a constable; 

“communications technology” includes video conference, telephone and the internet; “constable” means a 

constable of the Police ce of Scotland as defined by section 99(1) of 

the Police and Fire Reform (Scotland) Act 2012(b); 
 

 “enactment” means any enactment, whenever passed or made, comprised in— (a) an 

Act of Parliament; 

(b) an Act of the Scottish Parliament; or 

(c) an instrument made under any such Act; “essential 

document” has the meaning given by— 

(a) regulation 4(4), for the purposes of Parts 2 and 4 in so far as Part 4 applies to a person who is in police 

custody; or 

(b) regulation 9(4), for the purposes of Parts 3 and 4 in so far as Part 4 applies to a person who is the 

subject of criminal proceedings; 

“interpretation assistance” means— 

(a) in relation to a person who does not speak or understand English, an oral translation of— (i) the police 

proceedings or criminal proceedings into the person’s native language or 

any other language which the person speaks or understands; and 

(ii) any communication by the person into English; or 

(b) in relation to a person who has a hearing or speech impediment, such appropriate assistance as the 

person requires to be able to understand the police proceedings or criminal proceedings and 

communicate effectively; 

“oral translation or oral summary” means a translation or summary provided orally in a person’s native 

language or any other language which the person understands; 

“police proceedings” means proceedings for dealing with— (a) a 

person in police custody; or 

(b) a person attending voluntarily at a police station or other premises or place for the purpose of being 

questioned by a constable about an offence which the constable has reasonable grounds to suspect 

the person of committing; 

“prosecutor” has the meaning given by section 307(1) of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995(a); 

“the Directive” means Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council on the right 

to interpretation and translation in criminal proceedings(b); 

“written translation” means a translation provided, in writing, in a person’s native language or any other 

language which the person understands. 

(2) For the purposes of these Regulations, a person is in police custody if— 

(a) the person is being detained under section 14 of the Criminal Procedure (Scotland) Act 

1995(c) and has been taken to a police station or other premises or place; or 

(b) the person has been arrested by a constable in connection with an offence, under any enactment (other 

than the Extradition Act 2003(d)) or rule of law whatsoever, and is in custody in a police station or 

other premises. 

(3) In these Regulations, any reference to criminal proceedings— 
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(a) means court proceedings for dealing with any of the following:— (i) a 

person accused of committing an offence; 

(ii) a person convicted of, or found to have committed, an offence (including proceedings in respect 

of a sentence, a disposal or an order); 
 

 (iii) an appeal or procedural application in connection with the proceedings mentioned in sub-

paragraph (i) or (ii); 

(b) does not include proceedings for dealing with a person under the Extradition Act 2003. 

 

PART 2 

 

Police custody and police questioning 
 

 
Right to interpretation assistance in police custody and during police questioning 
 

3.—(1) Paragraph (2) applies where a person is— (a) in 

police custody; or 

(b) attending voluntarily at a police station or other premises or place for the purpose of being questioned 

by a constable about an offence which the constable has reasonable grounds to suspect the person of 

committing. 

(2) A constable must take all reasonable steps to determine whether the person requires any interpretation 

assistance because the person— 

(a) does not speak English; 

(b) does not understand English; (c) has a 

hearing impediment; or (d) has a speech 

impediment. 

(3) Where the constable determines that the person requires interpretation assistance, the constable must 

ensure that arrangements are made for the person to be provided with that assistance— 

(a) as soon as reasonably practicable after arrival at the police station or other premises or place; 

(b) for the purpose of safeguarding the fairness of the police proceedings in accordance with the Directive. 

(4) A constable may arrange for interpretation assistance to be provided from a remote location by means of 

communications technology, only if the constable considers that to do so would be appropriate in the 

circumstances and would not prejudice the fairness of the police proceedings. 
 
 
Right to translation of essential documents in police custody 
 

4.—(1) Where a person is in police custody, a constable must take all reasonable steps to determine whether 
the person requires a translation of all essential documents (if any) because the person does not understand 
English. 

(2) Where the constable determines that the person requires such a translation, the constable must ensure 

that arrangements are made for the person to be provided with a written translation of all essential 

documents— 

(a) within a reasonable period of time; 

(b) for the purpose of safeguarding the fairness of the police proceedings in accordance with the Directive. 

(3) Despite paragraph (2), the person may be provided with— 

(a) a written translation only of such part or parts of an essential document as are relevant for the purpose 

mentioned in that paragraph; or 
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(b) an oral translation or oral summary of an essential document, instead of a written translation, unless 

this would prejudice the fairness of the police proceedings. 

   (4) In this regulation, “essential document” means any document relating to the person being in police custody 

which— 

(a) authorizes the deprivation of the person’s liberty by a constable or charges the person with having 

committed an offence; and 

(b) is required by any enactment to be provided to the person in writing. 
 
 

Review of a determination made under regulation 3 or 4 
 

5.—(1) Paragraph (2) applies where a constable has determined— 

(a) under regulation 3(2), that a person does not require any interpretation assistance; or 

(b) under regulation 4(1), that a person does not require a translation of all essential documents. 

(2) The person may ask for a review of the determination by an appropriate constable. 

(3) If, on reviewing the determination, an appropriate constable determines that the person requires 

interpretation assistance or a translation of all essential documents, the constable must give such direction as 

the constable considers necessary to safeguard the fairness of the police proceedings. 
 

 

Complaints about interpretation assistance and translation of essential documents in police custody, etc. 
 

6.—(1) A person entitled under this Part to be provided with interpretation assistance, or a translation of all 
essential documents, may complain to an appropriate constable if— 

(a) the person is not provided with interpretation assistance, or (as the case may be) a written translation or 

oral translation or oral summary of all essential documents, within a reasonable period of time; or 

(b) the interpretation assistance or (as the case may be) any written translation or oral translation or oral 

summary of an essential document provided, is of insufficient quality to safeguard the fairness of the 

police proceedings. 

(2) On determining a complaint made under paragraph (1), an appropriate constable must give such 

direction as the constable considers necessary to safeguard the fairness of the police proceedings. 
 
 

Information to be recorded by the police 
 

7. A record must be made of any of the following which apply— 

(a) the fact that interpretation assistance is provided under this Part, including whether it is provided 

during a constable’s questioning of a person about an offence; 

(b) the fact that an oral translation or oral summary of an essential document is provided under this Part; 

(c) the fact that a waiver is given under regulation 15(1) by a person in police custody. 

 

PART 3 

 

Court proceedings 
 
 
Right to interpretation assistance in court proceedings 
 

8.—(1) Where a person is the subject of criminal proceedings, the court hearing those proceedings must 

take all reasonable steps to determine whether the person requires any interpretation assistance because the 

person— 

(a) does not speak English; 
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(b) does not understand English; (c) has a 

hearing impediment; or (d) has a speech 

impediment. 

(2) Where the court determines that the person requires interpretation assistance, it must ensure that 
arrangements are made for the person to be provided with that assistance— 

(a) at every diet in the proceedings at which the person is due to appear; 

(b) for the purpose of safeguarding the fairness of the proceedings in accordance with the Directive. 

(3) The court may arrange for interpretation assistance to be provided from a remote location by means of 

communications technology, only if it considers that to do so would be appropriate in the circumstances and 

would not prejudice the fairness of the proceedings. 
 
 
Right to translation of essential documents in court proceedings 
 

9.—(1) Where a person is the subject of criminal proceedings, the court hearing those proceedings must 

take all reasonable steps to determine whether the person requires a translation of all essential documents 

because the person does not understand English. 

(2) Where the court determines that the person requires such a translation, it must ensure that arrangements 

are made (or, as the case may be, have been made) for the person to be provided with a written translation of 

all essential documents— 

(a) within a reasonable period of time; 

(b) for the purpose of safeguarding the fairness of the proceedings in accordance with the 

Directive. 

(3) Despite paragraph (2), the person may be provided with— 

(a) a written translation only of such part or parts of an essential document as are relevant for the purpose 

mentioned in that paragraph; or 

(b) an oral translation or oral summary of an essential document, instead of a written translation, unless 

this would prejudice the fairness of the proceedings. 

(4) In this regulation, “essential document” means— 

(a) any of the following in so far as they are required by any enactment to be provided to the person in 

writing— 

(i) a document authorising the deprivation of the person’s liberty; 

(ii) a document charging the person with having committed an offence; (iii) a 

court judgment relating to the proceedings; and 

(b) any other document which the court hearing the proceedings determines to be essential for the purpose 

of safeguarding their fairness. 
 
 
 

Power under regulation 9(4)(b) to determine any document to be essential: further provision 
 

10.—(1) The court may make a determination under regulation 9(4)(b)— 

(a) on the application of a person entitled under this Part to be provided with a translation of all essential 

documents; or 

(b) of its own accord. 

(2) An application under paragraph (1)(a)— (a) is to 

be made orally; 

(b) must be made as soon as reasonably practicable and may be made at a trial diet only if the court, on 

cause shown, allows it; and 
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(c) (without prejudice to any right of appeal in relation to a determination that a document is not essential 

for the purpose of regulation 9(4)(b)) may be made on one occasion only in relation to a particular 

document. 

(3) Before making a determination under regulation 9(4)(b), the court must give the following persons an 

opportunity to make representations— 

(a) the prosecutor; and 

(b) where the court is considering making a determination of its own accord, the person mentioned in 

paragraph (1)(a). 
 
 
Application for a review of a determination made under regulation 8 or 9 
 

11.—(1) Paragraph (2) applies where a court has determined— 

(a) under regulation 8(1), that a person does not require any interpretation assistance; or 

(b) under regulation 9(1), that a person does not require a translation of all essential documents. 

(2) The person may (on one occasion only) apply to the court which made the determination for a review of 

its determination. 

(3) If, on reviewing its determination, the court determines that the person requires interpretation assistance 

or a translation of all essential documents, it must give such direction as it considers necessary to safeguard the 

fairness of the proceedings. 

(4) Nothing in this regulation affects any right of appeal in relation to the determination being reviewed. 
 
 
Application for a direction in relation to interpretation assistance and translation of essential documents 

in court proceedings 
 

12.—(1) A person entitled under this Part to be provided with interpretation assistance, or a translation of all 
essential documents, may apply to the court to give a direction if— 

(a) the person is not provided with interpretation assistance or the interpretation assistance provided is of 

insufficient quality to safeguard the fairness of the proceedings; or 

(b) (as the case may be) the person is not provided with a written translation, oral translation or oral 

summary of all essential documents within a reasonable period of time, or any written translation, 

oral translation or oral summary provided is of insufficient quality to safeguard the fairness of the 

proceedings. 

(2) On determining an application made under paragraph (1), the court must give such direction as it 

considers necessary to safeguard the fairness of the proceedings. 

(3) In this regulation, “the court” means the court hearing the criminal proceedings in connection with 

which the application is made. 

 

Applications under regulations 11 and 12: further provision 
 

13.—(1) An application under regulation 11(2) or 12(1)— (a) is to 

be made orally; and 

(b) must be made as soon as reasonably practicable and an application under regulation 11(2) 

or 12(1)(b) may be made at a trial diet only if the court, on cause shown, allows it. 

(2) Before determining an application made under regulation 11(2) or 12(1), the court must give the 

prosecutor an opportunity to make representations. 
 
 
Information to be recorded by the clerk of court 
 

14. The clerk of court must make a record of any of the following which apply—  

(a) the fact that interpretation assistance is provided under this Part;  
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(b) the fact that an oral translation or oral summary of an essential document is 

provided under this Part; 

(c) the fact that a waiver is given to the court under regulation 15(1) by a person who is the subject of 

criminal proceedings. 

 

 

PART 4 

 

General 
 
 
Waiving of the right to translation of essential documents 
 

15.—(1) A person entitled under these Regulations to be provided with a translation of all essential 
documents may waive that right in respect of any or all of the documents. 

(2) A waiver given under paragraph (1) must be— (a) 

voluntary and unequivocal; and 

(b) informed by legal advice, unless the person otherwise fully understands the consequences of waiving 

the right. 
 
 
Provision of interpretation assistance and translation of essential documents free of charge 
 

16. Any interpretation assistance or any written translation, oral translation or oral summary of an essential 

document provided to a person under these Regulations must be provided free of charge. 
 
 

KENNY MACASKILL 

A membre of the Scottish Government 

 

 

St Andrew’s House, Edinburgh 

1st April 2014 
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8.2. Documentació 

8.2.1. Glossari 
A continuació es presenta el recull de problemes de traducció lèxics i fraseològics en context per 

ordre en què apareixen al text original (fins i tot s’ha indicat en quina part del reglament s’esmenten), 

però amb la possibilitat d’ordenar-se per ordre alfabètic. La taula és proporcionada per Gilbert a les 

assignatures de Traducció Jurídicoeconòmica 1 2017-20288 i Traducció Jurídicoeconòmica 2 2017-

20289, tot i que subjecta a alguna variació. 

 

Primerament, la documentació que justifica la decisió de traduir un terme o una expressió de la 

manera en què s’ha proposat (la columna de la dreta de la taula) segueix l’ordre de consulta que es 

mostra a continuació. S’han consultat exclusivament obres normatives monolingües en anglès, 

bilingües d’anglès a català i monolingües en català, a més de recursos i textos paral·lels en català, 

de manera que no s’ha documentat cap obra en castellà, ja que la llengua meta cap a la qual s’havia 

de traduir el text, així com la llengua de redacció del treball és el català. Pel que fa a les cerques a 

Google, per comprovar la freqüència del mot o expressió a Internet, també s’ha delimitant la llengua 

de cerca al català. 

 

Seguidament, per destacar el mot o l’expressió que constitueix l’entrada de glossari dins el context 

i/o dins el fragment del text paral·lel consultat, s’ha utilitzat el subratllat. Si el mot o expressió que 

constitueix l’entrada apareix més d’un cop al text original, però amb el mateix significat, només es 

recull en un sol context de mostra. Contràriament, si una mateixa paraula o expressió té més d’un 

significat, s’expliciten els dos significats i es documenten, dins la mateixa casella, els dos contextos 

diferents. En cas que la paraula o expressió no s’hagi trobat a l’obra consultada, o bé sí que s’hagi 

trobat però no respongui al context, s’indica amb el símbol “ø”. Per últim, en els casos en què la 

documentació no és suficient per justificar la solució escollida i, per tant s’ha d’argumentar, s’afegeix 

un apartat de reflexió. Algunes entrades més complexes es complementen amb l’apartat “Comentari 

de la traducció” del cos de treball. 

 

Per últim, es fa referència a la font consultada mitjançant un codi de tres lletres majúscules aleatori 

que fa referència al nom de la font. El codi per als textos paral·lels consultats es compon de sis 

lletres: per una banda, R i T, que remeten a resource text, més C (que significa que el text és en 

català), i per altra banda, les tres lletres aleatòries que identifiquen el nom de la font. També es fa 

servir un tercer codi, en forma d’abreviació, per classificar el tipus de paraula o expressió a la 

columna de la dreta, just abans de presentar l’entrada del glossari. Totes aquestes fonts consultades 

estan citades a la bibliografia dels annexos. Per últim, les cerques a Google s’expressen mitjançant 

el codi GOO ES (Google Espanya) o GOO ACA (Google Acadèmic). 
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Taula 11. Llegenda dels codis de les fonts i ordre de consulta 

1r monolingüe anglès especialitzat 

 BLP Black’s Law Dictionary 

 OXL A Dictionary of Law  
monolingüe anglès general 

 OXD Oxford Dictionaries  

 CAD Cambridge Dictionary  

 COD Collins Free Online Dictionary  
 
2n bilingüe anglès-català especialitzat 

 DSC Diccionari jurídic i econòmic Anglès/Català  

 TEJ Terminologia jurídica Termcat  

 TER Termcat, Centre de Terminologia 
bilingüe anglès-català general  

 DCA Diccionaris.cat  
 

3r monolingüe català especialitzat 

 IEJ Diccionari jurídic de l’Institut d’Estudis Catalans 
monolingüe català general 

 IEC Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans 
 

4t llibres i manuals d’estil, i vocabularis 

 LEP Llibre d’estil del Parlament de Catalunya 

 MLJ Manual de llenguatge judicial  

 TEGv Terminologia jurídica Gencat, concretament el Vocabulari de dret penal i penitenciari  
 
5è fonts addicionals (si les fonts consultades fins llavors no són suficients, se’n consultaran d’altres sense 
seguir cap ordre concret) 

 

Taula 12. Llegenda dels codis de classificació de les entrades  

CODI REFERÈNCIA 

Conc. Conceptes jurídics 

Ag. Agents o figures jurídiques 

Doc. Documents jurídics 

P. doc. Parts de documents jurídics 

Voc. gen. Vocabulari general emprat en context jurídic 

Expr.  Expressions recurrents 

Part. Partícules recurrents 
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GLOSSARI 

Codi Terme LO Context Terme LM Documentació 

    PART 1 

Conc. criminal law [títol del 
docume
nt] 

dret penal BLP criminal [...] criminal law The body of law 
defining offences against the community at large, 
regulating how suspects are investigated, 
charged, and tried, and establishing punishments 
for convicted offenders. – Also termed penal law. 
 
OXL criminal law ø 
 
OXD criminal law ø 
 criminal ADJECTIVE 1 Relating to 
crime.  ‘they are charged with conspiracy to 
commit criminal damage’      ‘a criminal o  ence’ 
1.1 Law Relating to crime as opposed to civil 
matters. ‘a criminal court’ 
 
CAD criminal law noun the part of the legal 
system that relates to punishing people who 
break the law 
  
COD criminal law in British noun 
the body of law dealing with the constitution of 
offences and the punishment of offenders 

DSC criminal criminal, penal (Dret penal) [...] 
Criminal Law: Dret penal 

TEJ criminal law ø 
 criminal 
ca criminal n m, f  
es criminal n m, f  
Dret penal  
 
TER criminal law ø 
 criminal  
 ca criminal, n m, f  
es criminal, n m, f  
<Dret penal> 
 
DCA criminal law noun dret masculine penal. 
 
IEJ dret penal DRET PENAL Espanya Dret de 
l’Estat que defineix els delictes i imposa i executa 
les penes i altres mesures de lluita contra la 
criminalitat. 
En sentit objectiu, sector de l’ordenament jurídic 
que regula els delictes i les faltes, estableix les 
regles d’atribució de responsabilitat per a 
aquestes infraccions i, finalment, descriu les 
penes, les mesures de seguretat i altres 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/part
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/system
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/relate
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/punishing
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/people
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/break
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dealing
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/constitution
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/offence
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/punishment
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conseqüències imposables, i inclou els criteris de 
la imposició esmentada. En sentit subjectiu, 
potestat punitiva ius puniendi, que, arran de la 
superació dels models de venjança privada, 
constitueix un monopoli de l’Estat. 
 
IEC dret penal ø  
 dret […] 6 1 m. [LC] [DR] [AD] Conjunt de 
lleis, de preceptes, de regles, a què estan 
sotmeses les persones en una societat. Dret 
privat, dret públic. Dret comercial, administratiu. 
Dret penal. Dret internacional, de gents. Dret 
canònic. La ciència del dret. [...] 

Conc. Criminal 
Proceeding
s 

[...] The 
Right to 
Interpret
ation 
and 
Translati
on in 
Criminal 
Proceed
ings 
(Scotlan
d) 
Regulati
ons 
2014 
[...] 

procés 
penal 

BLP proceeding [...] criminal proceeding A 
proceeding instituted to determine a person’s guilt 
or innocence or to set a convicted person’s 
punishment; a criminal hearing or trial. 
 
OXL criminal proceedings ø 
 
OXD criminal proceedings ø 
 proceedings PLURAL NOUN An event or 
a series of activities involving a set 
procedure.  ‘you complete a  orm to start 
proceedings’       
1.1 Law Action taken in a court to settle a dispute. 
‘criminal proceedings were brought against him’ 
 
CAD criminal proceedings ø 
 proceedings noun [ plural ] (LEGAL 

ACTION) C2 specialized law legal action [...] 

 
COD criminal proceedings ø 
 proceedings […] 2. law legal action; 
litigation criminal proceedings against the former 
prime minister 
 
DSC criminal criminal, penal (Dret penal) [...] 
Criminal proceedings: procés penal 
 
TEJ criminal proceedings ø 
 procés penal ø 
 procediment penal ø 
 
TER criminal proceedings ø 
 procés penal ø 
 procediment penal  
ca procediment penal, n m 
es procedimiento penal, n m  
<Dret penal i penitenciari > Dret processal penal> 
 
DCA proceedings plural noun 1 [series of 
events] actes masculine plural. 2 [legal action] 
procés masculine [...] 
 

https://dictionary.cambridge.org/es/help/codes.html
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/action
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/litigation
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=actes&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=proc%C3%A9s&dicc_74=on
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IEJ procés penal 
 procediment penal ø 
 procés3 DRET PROCESSAL Inespecífic 
En un litigi, conjunt d’actuacions jurisprudencials 
encaminades a l’aplicació del dret. Ex.: Procés 
civil. Procés penal. 
 
IEC procés 1 m. [LC] Manera de descabdellar-
se una acció progressiva. Operaris que controlen 
tot el procés de fabricació.  
2 1 m. [DR] Causa judicial. [...] 2 3 m. [AD] [DR] 
En un litigi, conjunt d’actuacions jurisdiccionals 
encaminades a l’aplicació del dret. Procés civil. 
Procés penal. [...] 
 procediment 
1 m. [LC] Manera de procedir. Un nou 
procediment de fabricació.  
2 1 m. [AD] [DR] Conjunt de regles que 
determinen l’actuació per tràmits judicials o 
administratius amb vista a la consecució d’un fi. 
Procediment d’o ici. Procediment contenciós 
administratiu. [...] 
 
TEGv procediment penal m <Dret processal 
penal>procedimiento penal m  
 procés penal m sin. causa penal f <Dret 
processal penal>  
 
GOO ACA “procés penal” 1.880 resultats 
GOO ACA “procediment penal” 230 resultats 

Doc. 
jur. 

Regulations [...] The 
Right to 
Interpret
ation 
and 
Translati
on in 
Criminal 
Proceed
ings 
(Scotlan
d) 
Regulati
ons 
2014 
[...] 

Reglament BLP regulation 1. The act or process of 
controlling by rule or restriction. 2. Bylaw. 3. A rule 
or order, having legal force, usu. issued by an 
administrative agency. 
 
OXL regulation ø 
 bylaw n. A form of delegated legislation, 
made principally by local authorities. […] By 
contrast with most other forms of delegated 
legislation, byelaws are not subject to any form of 
parliamentary control but take effect if confirmed 
by a government minister. It is common for central 
government to prepare draft byelaws that may be 
made by such authorities as choose to do so. 
Byelaws are, however, subject to judicial control 
by means of the doctrine of ultra vires. 

OXD regulation 1 A rule or directive made and 
maintained by an authority. ‘planning regulations’ [...] 
 
CAD regulation an official rule or the act of 
controlling something [...] 
 
COD regulation 1. countable noun [usually plural] 
Regulations are rules made by a government or 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-1079
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-4081
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/official
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/rule
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/act
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/controlling
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other authority in order to control the way 
something is done or the way people behave. [...] 

DSC regulation: normativa, reglamentació, 
reglament, normes (Dret) [...] 

TEJ regulation reglament 
ca reglament n m  
es reglamento  
fr règlement  
en regulation  
Dret. Administració 
Conjunt de regles i disposicions a seguir o complir 
en l'execució d'una llei. 
 
TER regulation reglament 
ca reglament, n m  
es reglamento  
fr règlement  
en regulation  
<Dret constitucional> 
Conjunt de regles i disposicions a seguir o complir 
en l'execució d'una llei. 
 
DCA regulation noun 1 [rule] norma feminine, 
regla feminine. 2 Uncountable noun [control] 
regulació feminine. 
 
IEJ reglament DRET CONSTITUCIONAL 
Espanya Conjunt de regles i disposicions que cal 
seguir o complir en l’execució de la llei. 
 normativa DRET inespecífic Conjunt de 
normes que regulen una matèria o una activitat. 
Ex.: Normativa laboral. La normativa literària. es 
normativa 
 reglamentació ø 
 norma DRET CONSTITUCIONAL 
Inespecífic Regla a seguir en fer alguna cosa o a 
què hom ha de subjectar el seu capteniment. 
 
IEC reglament m. [LC] [AD] Conjunt de regles i 
disposicions a seguir o complir en l’execució 
d’una llei, per al règim d’una societat, una 
dependència, etc. Reglament de policia. 
Reglament interior d’una societat. 
 normativa [...] 2 2 f. [AD] Conjunt de 
normes que regulen una matèria, una activitat. 
Normativa laboral. La normativa literària. 
 reglamentació f. [LC] Acció de 
reglamentar; l’efecte. 
 norma 1 f. [LC] [AD] Regla a seguir en fer 
alguna cosa, a què hom ha de subjectar el seu 
capteniment, etc. Procedir segons les normes, 
sense norma. Seguir, transgredir les normes. 
 ormes de conducta. Prendre norma d’algú. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/behave
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=norma&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=regla&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=regulaci%C3%B3&dicc_74=on
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Servir de norma. [...] 
 
REFLEXIÓ Les regulations a Escòcia són lleis 
(statutory instruments), legislació delegada 
(delegated legislation), a qui el Parlament ha 
otorgat el poder legislatiu. Jeràrquicament se 
situen per sota de les lleis del Parlament (Acts of 
Parliament). A Espanya els reglaments són 
reglaments del govern i jeràrquicament també es 
troben per sota de la llei. Per tant, sembla que 
regulations és equivalent a reglaments. 

Ag. Ministers [...] The 
Scottish 
Minister
s make 
the 
followin
g 
Regulati
ons [...] 

ministres BLP minister 1. A person acting under 
another’s authority; an agent. 2. A prominent 
government officer appointed to manage an 
executive or administrative department. 3. A 
diplomatic representative, esp. one ranking below 
an ambassador. 
 
OXL minister A person (by constitutional 
convention a member of either House of 
Parliament) appointed to government office by the 
Crown on the advice of the Prime Minister. He 
may be a senior minister in charge of a 
department (normally styled Secretary of State 
but sometimes Minister), a senior minister without 
specific departmental responsibilities (e.g. the 
Lord Privy Seal or a Minister without Portfolio), or 
a junior minister assisting in departmental 
business (a Minister of State or a Parliamentary 
Secretary or Under-Secretary). In the Treasury 
the ministerial ranks are Chancellor of the 
Exchequer, Chief Secretary, Financial Secretary, 
and Ministers of State. 
 
OXD minister NOUN 1  (in certain countries) a 
head of a government department.  ‘the De ence 
Minister’ [...] 3 A diplomatic agent, usually ranking 
below an ambassador, representing a state or 
sovereign in a foreign country. 
 
CAD minister noun [ C ] (POLITICIAN) B2 a 

member of the government in Britain and many 
other countries who is in charge of a particular 
department or has an important position in it: the 
foreign/health minister  
the Minister of/for Education 
 
COD minister 1. countable noun [noun NOUN] 
In Britain and some other countries, a minister is a 
person who is in charge of a particular 
government department. [...] 2. countable noun A 
minister is a person who officially represents their 
government in a foreign country and has a lower 
rank than an ambassador. [...] 
 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-819
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-819
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-554
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-554
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/member
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/government
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/britain
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/country
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/charge
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/particular
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/department
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/important
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/position
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/foreign
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/health
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/britain
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/country
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/charge
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/particular
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/officially
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/represent
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lower
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rank
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ambassador
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DSC minister ø 
 
TEJ minister  
ca ministre -a n m, f  
es ministro  
fr ministre  
en minister  
Dret. Administració 
Cap de qualsevol dels departaments en què es 
divideix la governació de l'Estat. 
 
TER minister  
ca ministre -a, n m, 
 es ministro  
fr ministre  
en minister  
<Dret constitucional> 
Cap de qualsevol dels departaments en què es 
divideix la governació de l'Estat. 
 
DCA minister noun 1 POLITICS: minister (for) 
ministre masculine -a feminine (de). [...] 
 
IEJ ministre | ministra m. | f. DRET PÚBLIC 
Espanya Membre del Govern de l’Estat que té 
confiada la direcció política de la part d’activitat 
governamental i d’administració pública que 
correspon al seu departament ministerial o 
ministeri. 
 
IEC ministre ministra 1 1 m. i f. [LC] [PR] 
Persona que exerceix un ministeri. Els ministres 
de la justícia. [...] 2 1 m. i f. [AD] [PO] [PR] Cap de 
qualsevol dels departaments en què es divideix la 
governació de l’Estat. Ministre d’ bres Públiques  
de Sanitat. 
 
REFLEXIÓ: tant el minister escocès com el 
ministre espanyol és encarregat dels 
departaments en què es divideix la governació de 
l’Estat. La di er ncia és que l’escoc s treballa 
sota l’autoritat d’una primera ministra  Nicola 
Sturgeo actualment  i l’espanyol sota l’autoritat 
d’un president  Mariano Rajoy actualment. 
Tanmateix, es pot dir que els dos termes són 
equivalents funcionals. 

P. 
doc. 

section [...] in 
exercise 
of the 
powers 
conferre
d by 
section 
2(2) of 
the 

article BLP section 1. A distinct part or division of a 
writing, esp. a legal instrument. [...] 
 
OXL section ø  
OXD section NOUN 1  Any of the more or less 
distinct parts into which something is or may be 
divided or from which it is made up.  [...] 1.1 A 
relatively distinct part of a book, newspaper, 
statute, or other document.  [...]  

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=minister&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=for&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=-a&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=de&dicc_74=on
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Europea
n 
Commu
nities 
Act 
1972(a) 
[…] 

 
 
CAD section noun (PART) B1 [ C ] one of the 
parts that something is divided into [...] 
 
COD section [...] 4. countable noun 
A section of an official document such as a report, 
law, or constitution is one of the parts into which it 
is divided. 
...section 14 of the Trade Descriptions Act 1968. 
[+ of] [...] 
 
DSC section: 1. Article (quan es refereix a una 
Llei) (Dret) u/s (under section): d’acord amb 
l’article/clàusula/apartat Combine points, sections 
(to): refondre apartats, articles 2. Clàusula (quan 
es refereix a un contracte) (Dret) u/s (under 
section): d’acord amb l’article/clàusula/apartat 3. 
Secció (d’un organisme) [...] 
 
TEJ section ø 
 
TER section ø 
 
IEJ secció3 DRET Inespecífic Divisió que a 
vegades s’utilitza dins els capítols d’un text 
normatiu. es sección 
  article1 DOCUMENTACIÓ JURÍDICA 
DRET Inespecífic Disposició que en conjunt amb 
unes altres forma un estatut, un reglament, un 
tractat, un contracte o altres documents legals. 
 
DCA section noun secció feminine. 
 
IEC secció [...] 5 1 f. [LC] Part d’un escrit, d’una 
publicació, etc., amb unitat de contingut. La 
secció d’esports d’un diari. [...] 5 3 f. [AD] Divisió 
que a vegades s’utilitza dins els capítols d’un text 
normatiu. 
 article1 1 m. [LC] [DR] Disposició que en conjunt 
amb unes altres forma un estatut, un reglament, 
un tractat, un contracte, etc. L’article on   del 
reglament. [...] 

LEP II 3  Estructura i  orma dels textos 
parlamentaris II 3 1  La redacció dels textos 
normatius  

II.3.1.1. L'estructura de les normes. La llei  

Les normes que aprova el Parlament són les lleis 
i les normes de caràcter intern, com el Reglament 
o els Estatuts del règim i el govern interiors. [...] 

https://dictionary.cambridge.org/es/help/codes.html
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/part
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/divide
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/document
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/report
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/constitution
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=secci%C3%B3&dicc_74=on
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II.3.1.4. La part dispositiva: articulat  

La unitat bàsica en què es divideix la part 
dispositiva o articulat és l'article. Alhora l'article es 
pot subdividir en apartats. [...] 

Els articles s'agrupen normalment en capítols, i 
aquests, en títols. [...] En alguns casos, els 
capítols es poden subdividir en seccions, que 
agrupen articles amb un contingut homogeni, i 
aquestes alhora es poden subdividir en 
subseccions. [...] 

REFLEXIÓ: en anglès, article es tradueix per 
article si es tracta d’una llei o una norma. Si és 
una norma europea, però, en anglès escriuen 
article directament i equival també a article en 
català. En canvi, article en anglès es tradueix per 
clàusula en català si es tracta d’un contracte. 

Ag. constable 

 

[...]“appr
opriate 
constabl
e” 
means 
a 
constabl
e who 
[…]  

agent de 
policia 

BLP constable 1. A Peace officer responsible 
for minor judicial duties, such as serving writs and 
warrants, but with less authority and smaller 
jurisdiction than a sheriff. 2. In the United 
Kingdom, a Police officer; also, the title of a Police 
officer. 
 
OXL constable police officer 
 
OXD constable NOUN 1  British A police 
officer. 1.1. A police officer of the lowest rank. [...] 
 
CAD constable noun a British police officer of 
the lowest rank. 
 
COD constable 1. countable noun & title noun In 
Britain and some other countries, a constable is a 
police officer of the lowest rank. [...]  
 
DSC constable ø 
 
TEJ constable ø 
 
TER constable agent de policia 
ca agent de policia, n m, f  
ca policia, n m, f sin. compl. 
es agente de policía  
es policía  
fr agent de police 
fr policier 
en constable  
en peace officer  
en police agent 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/police
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/officer
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/low
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/rank
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en police officer  
en policeman [m] | policewoman [f]  
<Dret. Administració > Ocupacions> 
Persona que forma part d'un cos armat, de 
naturalesa civil o militar i d'estructura 
jerarquitzada, que pertany a l'administració 
pública i s'ocupa de la protecció dels drets, els 
deures i les llibertats dels ciutadans i de la seva 
seguretat. 
 
 constable policia 
ca policia, n m, f   
es policía 
en constable 
en peace officer 
en police officer   
en policeman [m] | policewoman [f]  
<Policia > Personal> 
Funcionari que forma part d'un cos policial. 
 
DCA constable 
noun policia masculine feminine, guàrdia 
masculine feminine. 
 
IEJ policia1 HISTÒRIA DEL DRET Unió 
Europea Cos armat, de naturalesa civil o militar i 
d’estructura jerarquitzada, que forma part de 
l’Administració pública i que s’ocupa de la 
protecció dels drets i les llibertats de la ciutadania, 
i també de la seguretat ciutadana. 
 policia2  
DRET Inespecífic Organització i reglamentació 
internes d’un estat o d’una col·lectivitat. Ex.: Una 
ordenança de policia. es policía 
 
IEC policia 1 1 f. [LC] [DR] [DE] Organització i 
reglamentació internes d’un estat, d’una 
col·lectivitat. Una ordenança de policia. 1 2 f. [LC] 
[DR] [DE] Conjunt de reglaments establerts per al 
manteniment de l’ordre i de la seguretat públics. 
Policia sanitària.  
1 3 f. [LC] [DR] [DE] Cos o força que vetlla pel 
compliment dels reglaments relatius a l’ordre i la 
seguretat públics. Havia estat inspector de policia. 
Policia secreta. Policia militar.  
2 m. i f. [LC] [DE] [PR] Agent de policia. 
 
(per a més informació veure apartat “Comentari 
de la traducció”) 

Expr. in 
connection 
with 

[...] has 
not 
been 
involved 
in the 
investig

en relació 
amb 

BLP connection ø 
 
OXL connection ø 
 
OXD connection 1. A relationship in which a 
person or thing is linked or associated with 
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ation in 
connecti
on with 
which a 
person 
is in 
police 
custody 
[...]   

something else. [...]Phrases in connection 
with   
With reference to; concerning.    ‘detecti es are 
questioning two men in connection with alleged 
criminal damage’ 
 
CAD connection noun (RELATION) the state of 

being related to someone or something else [...] 
 in connection with sth 
on the subject of something: 
They want to talk to you in connection with an 
unpaid tax bill. 
 
COD in connection with phrase If you write or 
talk to someone in connection with something, 
you write or talk to them about that thing. 
[formal] 

DSC in connection with/in conjunction with: 
llegit en relació amb 

TEJ connection ø 
 
TER connection ø 
 
DCA connection [...] in connection with en 
relació feminine amb.  
 
IEJ ø 
 
IEC ø 
 
TEGv ø 

LEP               [...] Les locucions 
prepositives amb relació a i en relació amb es 
poden considerar sinònimes quan signifiquen 'pel 
que fa a, amb referència a, quant a'. Ara bé, cada 
una d'aquestes locucions té un significat diferent 
en altres casos. La locució amb relació a també 
significa 'envers'.  

Igualment, la locució en relació amb, a més de 
'pel que fa a', pot tenir un altre significat: 'en 
connexió amb, en correspondència amb'. En 
aquest cas, la locució sol dependre de verbs com 
estar o posar: estar en relació amb, posar en 
relació amb. Aquests verbs poden ésser implícits.  

En els textos parlamentaris, per raons de precisió, 
especialitzem l'ús d'aquests locucions i emprem 
sempre amb relació a amb el significat de 'pel que 
fa a' o 'envers', i en relació amb, amb el significat 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/state
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/related
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/else
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/subject
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/want
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/talk
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/unpaid
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/tax
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/bill
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/write
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/talk
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/connection
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=in&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=connection&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=with&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=en&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=relaci%C3%B3&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=amb&dicc_74=on
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de 'en connexió amb'.  

D'altra banda, la forma híbrida en relació a no es 
considera correcta en cap cas. [...] 

Conc.  to be in 
police 
custody 

[...] has 
not 
been 
involved 
in the 
investig
ation in 
connecti
on with 
which a 
person 
is in 
police 
custody 
[...]   

estar sota 
custòdia 
policial 
 

BLP police custody ø 
 custody [...] 3. The detention of a person 
by virtue of lawful process or authority. – Also 
termed legal custody. 
  
OXL custody n. 1 Imprisonment or confinement. 
[...] 
 
OXD police custody ø 
 custody [...] 2  Imprisonment.  ‘my  ather 
was being taken into custody’ 
 
CAD police custody ø 
 custody noun [ U ] (PRISON) the state of 

being kept in prison, especially while waiting to go 
to court for trial: 
The suspect is now in custody. 
uk You will be remanded in custody until your trial. 
 
COD police custody ø 
 in custody phrase 
Someone who is in custody or has been taken 
into custody has been arrested and is being kept 
in prison until they can be tried in a court. 
 in custody ø 
 custody [...] 3. uncountable noun 
If someone is being held in a particular type of 
custody, they are being kept in a place that is 
similar to a prison. 
 
DSC custody: 1. Presó, centre d’execució 
penal, centre penitenciari, privació de llibertat, 
detenció, custòdia (Dret Penal) 
 
DCA custody [ˈkʌstədɪ] noun 
custòdia feminine; to take somebody into 
custody detenir algú; in custody sota custòdia. 
 
TEJ police custody ø 
 custody ø 
 
TER police custody ø 
  custody ø 
 
IEJ custòdia ø 
 detenció f. DRET Inespecífic Acció i efecte 
de detenir. Ex: Detenció il·legal dels béns d’altri. 
En els a alots d’ahir es  an  er deu detencions. 
Detenció preventiva. es detención 
 
IEC custòdia 1 f. [LC] Acció de custodiar; 

https://dictionary.cambridge.org/es/help/codes.html
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/state
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/kept
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/prison
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/especially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/wait
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/court
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/trial
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/suspect
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/remand
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/your
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/trial
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/custody
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/take
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arrest
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/keep
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prison
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/can
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/try
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/court
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/particular
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/similar
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prison
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cust%C3%B2dia&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=take&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=somebody&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=into&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=custody&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=detenir&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alg%C3%BA&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=in&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=custody&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=sota&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cust%C3%B2dia&dicc_74=on
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l’efecte. Tenir en custòdia algú o alguna cosa. La 
custòdia i el bon govern de la dita vila.  
 custodiar v. tr. [LC] Guardar, conservar, 
tenir cura (d’algú o d’alguna cosa). Una guarnició 
custodia a l’illa. 
 detenció 1 f. [LC] [DR] [AD] Acció de 
detenir; l’efecte. Detenció il·legal dels béns 
d’altri. En els a alots d’ahir es  an  er deu 
detencions. Detenció preventiva.  
2 f. [LC] Deteniment. 
 
TEG ‘Detenció’ i ‘arrest’ són sinònims? En 
dret processal, detenció i arrest són dos 
conceptes diferenciats i, per tant, no són 
sinònims. Tots dos termes estan relacionats amb 
la privació de la llibertat, però fan referència a 
conceptes diferents dins del procés penal. 
 
La detenció (en anglès, arrest i en francès, 
arrestation) és la privació provisional i cautelar de 
la llibertat d’una persona que efectua l’autoritat 
competent quan té la sospita que aquesta 
persona és la responsable d’una infracció penal. 
És, per tant, una acció que té lloc abans de posar 
la persona a disposició judicial. 
 
Un arrest, en canvi, és una pena que s’aplica en 
casos de determinats delictes i faltes consistent 
en la privació de llibertat per un temps 
generalment breu. Es tracta, doncs, d’un tipus de 
càstig que un jutge o un tribunal imposa en una 
sentència a la persona que ha comès un delicte o 
una falta. L’arrest de cap de setmana o l’arrest 
domiciliari en són exemples. 
 
El Codi penal espanyol definia l’arrest del cap de 
setmana com una de les possibles penes 
privatives de la llibertat, juntament amb la presó i 
la responsabilitat personal subsidiària. En la 
modificació del Codi penal que es va fer l’any 
2003 (Llei orgànica 15/2003, del 25 de 
novembre), la pena d’arrest de cap de setmana 
va quedar substituïda per la pena de localització 
permanent (article 37). La localització permanent 
és una pena més genèrica que fusiona el que 
abans s’anomenava arrest domiciliari i arrest de 
cap de setmana, ja que es pot complir tant al 
domicili del reu com en un centre penitenciari, i, 
malgrat que en principi s’ha de complir de 
manera contínua, també es té en compte la 
possibilitat que es pugui complir de manera 
discontínua i, fins i tot, en caps de setmana.  

GEN Privació de llibertat 
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La Constitució garanteix a l’article 17 el dret a la 
llibertat individual dels ciutadans i fixa els supòsits 
pels quals s’autoritza la detenció d’una persona i 
quins requisits s’han de complir. 

Requisits de la detenció 
 
Qui pot detenir: els agents de policia o autoritats, i 
qualsevol ciutadà en determinats supòsits. La 
policia hi està obligada; els ciutadans, no. 
Quan: els agents de policia han de detenir a 
aquelles persones que es cregui de forma 
raonable que han participat o comès un fet 
delictiu. També han de detenir aquelles persones 
sobre les quals un jutjat o tribunal hagi dictat ordre 
de crida i cerca. [...] 

RTC BOC                                
                                              
de Policia. [...]  

Article 7. Faltes molt greus. Són faltes molt greus:  

a) L’incompliment del deure de fidelitat a la 
Constitució en l’exercici de les funcions.  

b) Haver estat condemnat en virtut de sentència 
ferma per un delicte dolós relacionat amb el 
servei o que causi greu dany a l’Administració o a 
les persones.  

c) L’abús d’atribucions que causi greu dany als 
ciutadans, als subordinats, a l’Administració o a 
les entitats amb personalitat jurídica.  

d) La pràctica de tractes inhumans, degradants, 
discriminatoris o vexatoris als ciutadans que 
estiguin sota custòdia policial.  

REFLEXIÓ: sembla que l’expressió sencera in 
police custody no es recull a les obres 
consultades. Ara bé, sí que es recull in custody, 
que fa referència al moment en què la policia 
detén provisionalment un sospitós. Tant a 
Espanya com a Escòcia la detenció l’exerceix un 
policia i en ambdós països s’han de detenir 
aquelles persones que es cregui de forma 
raonable que han participat o comès un fet 
delictiu. Per tant, estar sota custòdia policial 
sembla un equivalent funcional de to be in police 
custody.  

Conc. premises [...] or is 
attendin
g 

dependèn
cies 

BLP premises [...] 3. A House or building, along 
with its grounds <smoking is not allowed on these 
premisses>.  
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voluntari
ly at a 
police 
station 
or other 
premise
s or 
place for 
the 
purpose 
of being 
question
ed by a 
constabl
e [...] 

 
OXL premises ø 
 
OXD premises A house or building, together 
with its land and outbuildings, occupied by a 
business or considered in an official context. [...] 
‘alcohol is not allowed on the premises’ 
 
CAD premises noun [ plural ] the land and 

buildings owned by someone, especially by a 
company or organization[...] 
 
COD premisses in British plural noun 
1. a piece of land together with its buildings, esp 
considered as a place of business [...] 

DSC premises: local/s, immoble/s (Dret 
Mercantil) 

TEJ premises ø 
 
TER premises ø 
 
DCA premises [...] premises plural noun: on the 
premisess dins el local. 
 
IEJ local ø 
 
IEC local [...] 3 m. [LC] Lloc o part d’un edifici 
que té una destinació determinada. Local social. 
Local nocturn. Local públic. [...] 
 
ADM Dependències policials 
Tota persona detinguda és conduïda a les 
dependències policials, on només s’hi podrà estar 
com a màxim 72 hores (adults) i 24 hores 
(menors). La privació de llibertat és una situació 
excepcional. La policia ha de fer les 
investigacions que cregui necessàries, per tal que 
el jutge pugui valorar els fets, en el mínim de 
temps possible. 
La policia ha d’informar la persona detinguda dels 
seus drets. [...] 
 

RTC COD Article 241 Codi Penal [...] 

1. S’ha d’imposar la pena de presó de dos a cinc 
anys quan hi concorri alguna de les 
circumstàncies previstes a l’article 235, o el 
robatori es cometi en una casa habitada, un 
edifici o un local oberts al públic o en qualsevol de 
les seves dependències. [...] 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/land
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/building
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/own
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/especially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/company
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/organization
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=on&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=the&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=premisess&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=dins&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=el&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=local&dicc_74=on
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IEC  dependencia [...] 1 2 f. [LC] Cosa, lloc o 
edifici que depèn d’un altre i n’és el complement 
secundari. Vendre una propietat amb totes les 
seves dependències. [...] 
 
REFLEXIÓ: d’entre totes les opcions possibles  
dependències policials és la paraula que remet 
més a un edi ici o lloc i que dep n d’un altre  en 
aquest cas, de la resta de comissaries policials. 

Conc. enactment […] 
“enactm
ent” 
means 
any 
enactm
ent, 
whenev
er 
passed 
or 
made, 
compris
ed in 
[…] 

promulgac
ió 

BLP enactment 1. The action or process of 
making into law <enactment of a legislative bill>. 
2. A statute. 
 
OXL enactment n An Act of Parliament, a 
Measure of the General Synod (see Church of 
England), an order, or any other piece of 
subordinate legislation, or any particular provision 
contained in any of these (e.g. a particular section 
or article). Delegated legislation is not an 
enactment for the purposes of the Local 
Government Act 1992. 
 
OXD enactment NOUN 1  mass noun The 
process of passing legislation.  ‘the enactment o  
equal pay legislation’ 1.1 count noun A law that is 
passed. 
‘enactments co ering  ood sa ety’ [...] 
 
CAD encactment noun the making of a law, or a 
particular act of making a law [...] 
 
COD enactment 1. variable noun 
The enactment of a law is the process in a 
parliament or other law-making body by which the 
law is agreed upon and made official. [...] 
 
DSC enactment ø 
 enact (to): promulgar (Dret) 
Enact a statute (to): promulgar una llei 
 
TEJ enactment promulgació 
ca promulgació n f  
es promulgación  
fr promulgation  
en enactment  
Dret. Administració 
Publicació amb les degudes formalitat una llei, un 
edicte. 
 
TER enactment 
ca promulgació, n f   
es promulgación  
fr promulgation  
<Dret constitucional> 
Publicació amb les degudes formalitat una llei, un 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-608
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-608
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/particular
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/act
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/parliament
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/agree
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edicte. 
 
DCA enactment JUR noun promulgació 
feminine. 
 
IEJ promulgació DRET CONSTITUCIONAL 
Espanya Acte jurídic autenticador exercit 
normalment pels caps d’Estat, que dóna fe de 
l’aprovació d’una llei pel Parlament i en certifica el 
contingut. 
 
IEC promulgació  
f. [LC] [DR] Acció de promulgar. La promulgació 
d’una llei. 
 promulgar  
1 v. tr. [LC] [DR] Publicar amb les degudes 
formalitats (una llei, un edicte). 

Voc. 
gen. 

pass […] 
“enactm
ent” 
means 
any 
enactm
ent, 
whenev
er 
passed 
or 
made, 
compris
ed in 
[…] 

aprovar BLP pass […] 3. To enact (a legislative bill or 
resolution); to adopt. 4. To approve or certify 
(something) as meeting specified requirements. 
[…] 
 
OXL pass ø 
 
OXD pass [...] 6. (of a legislative or other official 
body) approve or put into effect (a proposal or 
law) by voting on it. [...]  
 
CAD pass [...]verb (APPROVE) B2 [T] (of an 

official group of people) to give approval to 
something, especially by voting to make it law [...] 
 
COD pass [...]16. verb When people in authority 
pass a new law or a proposal, they formally agree 
to it or approve it. [...] 

DSC pass (to): 1. Aprovar (Dret) 
Pass a law (to): aprovar una llei 
2. Dictar (una sentència) (Dret) 

TEJ pass ø 
TER pass ø 
 
DCA pass [...] transitive verb 5 [exam, candidate, 
law] aprovar; to pass something fit (for) donar el 
vistiplau (a). 6 [opinion, judgement] expressar; 
[sentence] dictar. [...] 
 
IEJ aprovar1 v. tr. DRET Inespecífic Qui està 
facultat per a fer-ho, declarar bona, acceptable o 
justa {una cosa} a uns efectes determinats. Ex.: 
El jutge ha apro at l’acomiadament dels cent 
cinquanta treballadors de l’empresa. Sin. compl.: 
tenir per bé c. v. es aprobar, tener a bien 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=promulgaci%C3%B3&dicc_74=on
https://dictionary.cambridge.org/es/help/codes.html
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/official
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/group
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/people
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/approval
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/especially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/voting
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/proposal
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/approve
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=aprovar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=pass&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=something&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=fit&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=for&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=donar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=el&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=vistiplau&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=expressar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=dictar&dicc_74=on
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IEC aprovar 1 v. tr. [LC] Jutjar bona, trobar bé, 
(una acció). Tothom aprovarà la nostra 
determinació.  
2 1 tr. [LC] Qui està facultat per a fer-ho, declarar 
bo, acceptable, just a uns efectes determinats. 
Aprovar els comptes. El reglament ha estat 
apro at per l’assemblea. […] 
 

Doc. Act [...] an 
Act of 
Parliam
ent [...]  

llei BLP act 3. The formal product of a legislature or 
other deliberative body; esp., STATUTE. […] 
 
OXL act ø 
 
OXD act [...] 3. A written law passed by 
Parliament, Congress, etc. ‘the 1989 Children  ct’ 
3.1 A document attesting a legal transaction.  3.2 
acts dated The recorded decisions or 
proceedings of a committee or an academic 
body. 
 
CAD act specialized law a law or formal decision 
made by a parliament or other group of people 
who make the laws for their country: 
an Act of Parliament 
the Betting and Gaming Act 
Almost two hundred suspects were detained in 
the UK last year under the Prevention of 
Terrorism Act. 
The state legislature passed an act banning the 
sale of automatic weapons. 
 
COD act [...]11. countable noun An Act is a law 
passed by the government. ...an Act of 
Parliament. [+ of] [...] 

DSC act: 1. Llei (Dret) 
Act of Parliament: llei aprovada pel Parlament [...] 
2. Acte, decret (Dret) Act of God: cas fortuït, força 
major (per causes naturals) [...] 3. Acta, document 
notarial (Dret) Act of accession: acta d’adhesió 
Notarial act/Notarial deed/Affidavit: acta notarial 

TEJ act ø 
 
TER act ø 
 
DCA act [...] 3 [in parliament] llei feminine. [...] 
 
IEJ llei3 f. DRET Inespecífic Norma jurídica de 
caràcter general i obligatori dictada pels òrgans 
que tenen atribuït el poder legislatiu. Ex.: Lleis 
polítiques. Lleis civils. Lleis criminals. Lleis penals. 
Establir una llei. Derogar una llei. es ley 
 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/formal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/decision
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/parliament
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/group
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/people
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/their
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/country
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/suspect
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/detain
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/year
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/state
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legislature
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/pass
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/banning
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/sale
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/automatic
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/weapon
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pass
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=llei&dicc_74=on
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IEC llei 1 1 f. [AD] [DR] [PO] Regla d’acció 
imposada per una autoritat superior. […] Prohibir, 
defendre, la llei una cosa. Certs costums tenen 
força de llei. [...] 2 1 f. [DR] [PO] [AD] Norma 
jurídica de caràcter general i obligatori, dictada 
pels òrgans que tenen atribuït el poder legislatiu. 
Lleis polítiques, civils, criminals, penals. Establir 
una llei. Derogar una llei. 
 
ACT  Scottish statutory instrument “Scottish 
instrument” means an instrument of a type 
mentioned in subsection (5) made under— 
(a) an Act of the Scottish Parliament (whenever 
passed), or 
(b) an Act of the Scottish Parliament and an Act of 
Parliament (in each case, whenever passed). 
The types of instrument are— 
(a) an Order in Council, 
(b) an order, 
(c) regulations, 
(d) rules (including an act of sederunt, an act of 
adjournal and other rules of court), 
(e) a scheme, 
(f) a warrant, 
(g) byelaws. 

PAR Scottish statutory instruments What are 
Scottish statutory instruments (SSIs)? [...]  

 SSIs are a form of law made by the Scottish 
Ministers (or other responsible authority such as 
the Lord President) on behalf of the Scottish 
Parliament;  

 SSIs have the same legal status as primary 
legislation (Acts) but the process for making this 
form of law or amending it is quicker and involves 
less scrutiny;  

 SSIs are usually in the form of regulations, 
orders, rules or schemes;  

 generally SSIs set out technical details or 
administrative matters necessary for primary 
legislation to operate;  

 SSIs can, however, include any subject matter 
ranging from criminal penalties, licensing 
schemes, implementing EU obligations, 
prescribing application forms, to providing 
procedural rules;  

 the content of SSIs is limited by the terms of the 
primary legislation which authorises their use – 
referred to as the enabling power or parent Act – 
and by the general rules on the legislative 
competence of the Scottish Parliament set out in 
the Scotland Act 1998;  

 SSIs are also known as secondary, delegated 
or subordinate legislation;  



 
 

77 

 unlike primary legislation, SSIs cannot be 
amended by the Parliament during the scrutiny 
process.  

Doc. instrument [...] an 
instrum
ent 
made 
under 
any 
such 
Act [...]   
i 
[títol] 
SCOTTI
SH 
STATU
TORY 
INSTRU
MENTS  
 

instrument BLP instrument 1. A written legal document 
that defines rights, duties, entitlements, or 
liabilities, such as a contract, will, promissory note, 
or share certificate. “An instrument seems to 
embrace contracts, deeds, statutes, wills, Orders 
in Council, orders, warrants, schemes, letters 
patent, rules, regulations, bye-laws, whether in 
writing or in print, or partly in both; in fact, any 
written or printed document that may have to be 
interpreted by the Courts.” Edward Beal […]  
 
OXL instrument n. A formal legal document, 
such as a will, deed, or conveyance, which is 
evidence of (for example) rights and duties. [...] 
 
OXD instrument [...] 4. A formal or legal 
document. 
 
CAD instrument [...] LAW a legal document: 
This is a legal instrument and both claims will 
have to be decided by the English High Court. 
 
COD instrument in British [...] 7. a formal legal 
document [...]  
 
DSC instrument: 1. Instrument, document (Dret) 
 
TEJ instrument ø 
 
TER instrument  
ca instrument, n m 
es instrumento, n m  
<Dret romà> 
 
DCA instrument noun instrument masculine. 
 
IEJ instrument2 m. DRET Inespecífic 
Escriptura o document amb què es justifica o es 
prova alguna cosa. es instrumento 
 
IEC instrument [...] 4 m. [DR] Escriptura, 
document, amb què es justifica o prova alguna 
cosa. [...] 
 
REFLEXIÓ: instrument en anglès és equivalent 
d’instrument en català, ara bé, al títol, quan 
s’explicita que el reglament és un scottish 
statutory instrument  s’inclou entre par ntesis el 
terme original en anglès, per tal que no es perdi 
informació, ja que és tipus de legislació concreta 
d’escòcia. 

Expr. for the […] a l’e ecte BLP purpose ø 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/document
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/claim
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/formal
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legal
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/document
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=instrument&dicc_74=on
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purposes of regulatio
n 4(4), 
for the 
purpose
s of 
Parts 2 
and 4 in 
so far as 
Part 4 
applies 
to a 
person 
who is 
in police 
custody 
[…] 

de  
OXL purpose ø 
 
OXD for the purposes of ø 
 purpose 1 The reason for which 
something is done or created or for which 
something exists.‘the purpose o  the meeting is to 
appoint a trustee’ 
1.1 usually purposes A particular requirement or 
consideration, typically one that is temporary or 
restricted in scope or extent. ‘state pensions are 
considered as earned income for tax purposes’ 
[...] 
 
CAD for the purposes of ø 
 purpose why you do something or why 
something exists: The purpose of the research is 
to try to find out [...] 
 
COD for the purposes of ø 
 purpose 1. countable noun 
The purpose of something is the reason for which 
it is made or done. 
The purpose of the occasion was to raise money 
for medical supplies. [+ of] [...] 
 
DSC purpose ø 
 
TEJ purpose ø 
 
TER purpose ø 
 
 
DCA purpose noun 1 [gen] propòsit masculine; 
for tax purposes per raons fiscals […] 
 
IEJ propòsit ø 
 fi ø 
 objectiu m. DRET Inespecífic Fi a 
aconseguir. Ex.: El seu objectiu era dirigir 
l’empresa. Controlar la in lació és un dels 
objectius del Govern. [...] es objetivo  
 
IEC propòsit 1 m. [LC] Acció de proposar-se 
fer alguna cosa; l’efecte.[...] 
 objectiu 2 m. [LC] Fi a aconseguir. El seu 
objectiu era dirigir l’empresa. Controlar la in lació 
és un dels objectius del Govern. [...] 
 fi1[...] 3 m. [LC] Terme al qual tendeix una 
acció, el seu objecte. Quin fi us proposeu? […] 
4 1 [LC] a fi de loc. prep. Amb la finalitat de. Es va 
apuntar a la llista a  i de tenir plaça a l’autocar.  
4 2 [LC] a fi que loc. conj. Perquè² 
 
LEP a l'efecte de Emprem aquesta locució 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/exist
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/research
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/try
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/find
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=prop%C3%B2sit&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=for&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=tax&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=purposes&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=per&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=raons&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=fiscals&dicc_74=on
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quan fa referència a un efecte jurídic concret. Per 
contra, quan s'empra amb un valor genèric de 
finalitat, és preferible substituir-la per altres 
solucions, com per a i a fi de. [...] ~ l'establiment 
de provisions a l'efecte del finançament del crèdit 
a què fa referència l'article 2  
 l'establiment de provisions per a finançar el 
crèdit a què fa referència l'article 2 
 
MLJ Llista de connectors 
 

Per 
expressar 
una 
finalitat 

a fi de/a fi 
que 
 
a l’efecte 
de 
 
perquè 
 
per tal 
de/per tal 
que 

Us envio 
una 
testimonia
nça de 
l’escrit del 
Ministeri 
Fiscal a fi 
que 
practiqueu 
les 
diligències 
de prova 
indicades 
 
E l d i a 1 
1 d e j u l i 
o l d e 2 0 
0 2 e s v a 
d i s p o s 
a r 
l’empreso
nament 
provisional 
de l'acusat 
a l'efecte 
d'assegur
ar-ne la 
presència 
al judici 
oral. 
perquè  
 
Cal 
traslladar 
les 
actuacions 
al Ministeri 
Fiscal 
perquè en 
el termini 
de cinc 
dies 
sol·liciti el 
que 
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consideri 
oportú.  
 
Envieu-
nos un 
exemplar 
de l’edicte 
per tal 
d’unir-lo a 
les 
actuacions
. 

 
RT PJC Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei del sòl i rehabilitació urbana [...] 
 
Article 2 
Definicions 
Als efectes del que disposa aquesta Llei, i 
sempre que no resulti cap altra definició més 
detallada de la legislació específicament 
aplicable, els conceptes que inclou aquest article 
s’interpreten i apliquen amb el significat i l’abast 
següents: 
[...] 
Article 7 
Actuacions de transformació urbanística i 
actuacions edificatòries 
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per 
actuacions de transformació urbanística: 
a) Les actuacions d’urbanització, que inclouen: 
[...] 
 
REFLEXIÓ: quan ens referim a un efecte jurídic 
concret es pot utilitar l’expressió a l'efecte de i, 
contràriament, quan s'empra amb un valor 
genèric de finalitat, és preferible substituir-la per 
altres solucions, com per a i a fi de. Com que en 
aquest cas ens referim a un efecte jurídic concret, 
al de les parts del reglament, podem utilitzar a 
l’efecte de, que també es pot utilitzar en plural. 

Expr. in so far as […] 
regulatio
n 4(4), 
for the 
purpose
s of 
Parts 2 
and 4 in 
so far as 
Part 4 
applies 
to a 
person 

en la 
mesura 
que 

BLP far ø 
 
OXL far ø 
 
OXD (in) so far as (or that) PHRASE To the 
extent that.  ‘the play was a great success so far 
as attendance was concerned’  
 insofar (also in so far) ADVERB To the 
extent that.‘the tool is able to cater to almost any 
need inso ar as graphs are concerned’ 
 
CAD in so far as ø 
  insofar as conjunction formal to the degree 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/degree
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who is 
in police 
custody 
[…] 

that 
 
COD  in so far as in British or insofar as adverb 
to the degree or extent that 
 
DSC in so far as ø 
 far ø 
 
TEJ far ø 
TER far ø 
 
DCA in so far as ø 
 far [...] 2 [in degree or extent]: [...] so far fins a un 
cert punt; [...] extent noun to the extent that [in 
that, in so far as] en la mesura que; 
 
IEJ ø 
 
IEC mesura [...] 2 5 [LC] en la mesura que loc. 
conj. En la proporció que.  ’ajudaré en la mesura 
que podré. [...] 
 
LEP en tant que Locució conjuntiva que vol dir 
'en la mesura que'. Les propostes de resolució, 
en tant que només expressen aquesta voluntat, 
poden tenir un contingut molt més ampli que les 
iniciatives legislatives. 

Conc. apply [...] The 
person 
may (on 
one 
occasio
n only) 
apply to 
the 
court 
which 
made 
the 
determi
nation 
for a 
review 
of its 
determi
nation. 
[...] 
 
 
[...] 
Paragra
ph (2) 
applies 
where a 
person 

dos 
significats: 
sol·licitar i 
concernir 
 

BLP apply 1. To make a formal request or 
motion <apply for a loan>. 2. To employ for a 
limited purpose <apply payments to a reduction in 
interest>. 3 To put to use with a particular subject 
matter <apply the law to the facts>. 
 
OXL apply ø 
 
OXD apply 1 no object Make a formal 
application or request. ‘you need to apply to the 
local authority  or a grant’ 
with infinitive ‘a number o  people have applied to 
 ote by proxy’ [...] 2 no object Be applicable or 
relevant. ‘prices do not apply to public holiday 
periods’ ‘normal rules apply’ [...] 
 
CAD apply [...]verb (RELATE TO) B2 [ I ] 

(especially of rules or laws) to have a connection 
or be important: 
That part of the form is for UK citizens - it doesn't 
apply to you. 
Those were old regulations - they don't apply any 
more. [...] 
 
COD apply [...]4. verb If you apply something 
such as a rule, system, or skill, you use it in a 
situation or activity. [...] 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=so&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=far&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=fins&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cert&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=punt&dicc_74=on
https://dictionary.cambridge.org/es/help/codes.html
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/especially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/rule
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/connection
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/important
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/part
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/form
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/citizen
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/old
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/regulation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skill
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/activity
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is— (a) 
in police 
custody; 
[...]    

 

DSC apply (to): 1. Sol·licitar, demanar (Dret) 2. 
Aplicar (Dret) Expressions: Apply the law (to): 
aplicar la llei, aplicar el Dret Apply in full (to): ser 
plenament aplicable/s 

TEJ apply ø 
 
TER apply ø 
 
DCA apply transitive verb [gen] aplicar; [brakes] 
frenar; to apply oneself (to something) aplicar-
se (a). intransitive verb 1 [for work, grant] 
presentar una sol·licitud; to apply to somebody 
for something adreçar-se algú per alguna cosa.  
2 [be relevant] afectar; to apply to concernir. 
 
IEJ aplicar1 v. tr. ant. DRET Inespecífic Atribuir 
{un fet} a algú o a alguna cosa. Ex.: L’inquisidor li 
aplicà tota mena de crims i dolenteries. es aplicar 
 aplicar2 v. tr. DRET Inespecífic Fer obrar, 
sobre algú o alguna cosa, l’acció o l’esforç {d’algú 
o d’alguna cosa}. Ex.: Pertoca al poder judicial la 
 unció d’administrar justícia  aplicar i interpretar 
les lleis i la resta de normativa. El tribunal ha 
aplicat una pena de tres anys a l’acusat. es 
aplicar 
 afectar1 v. tr. DRET Inespecífic Provocar 
una alteració, un canvi o un efecte qualsevol {en 
algú o en alguna cosa}. Ex.: És un fet que afecta 
la nostra reputació. es afectar  
 afectar2 v. tr. DRET PÚBLIC Inespecífic 
Subjectar {un bé} al compliment d’una obligació 
amb la imposició d’una càrrega o gravamen 
jurídics. Ex.: La propietat és a ectada d’una 
hipoteca. es afectar 
 afectar3 v. tr. DRET PÚBLIC Inespecífic 
Destinar {un bé determinat} a un ús o un servei 
públics. Ex.: Han afectat el terreny a la 
construcció de l’escola. es afectar  
 
IEC aplicar 1 v. tr. [LC] Posar (una cosa) 
damunt una altra de manera que s’hi adhereixi 
cobrint-la. Aplicar un apòsit. Aplicar una cinta a la 
m niga d’un  estit.  
2 1 tr. [LC] 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. 
 plicar una  orça a l’extrem d’una barra.  plicar 
una pena. Aplicar un procediment.  
2 2 tr. [LC] Fer servir (quelcom) per a alguna 
cosa. Aplicar les arts a la indústria.  
3 intr. pron. [LC] Posar esforç, atenció, etc., en 
l’execució d’alguna cosa. La Maria s’aplica molt: 
estudia de ferm. 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=aplicar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=frenar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=apply&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=oneself&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=something&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=aplicar-se&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=aplicar-se&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=una&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=sol%C2%B7licitud&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=apply&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=somebody&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=for&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=something&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=adre%C3%A7ar-se&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alg%C3%BA&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=per&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alguna&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cosa&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=afectar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=apply&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=concernir&dicc_74=on
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 concernir v. tr. [LC] Afectar l’interès (d’algú 
o d’alguna cosa), referir-s’hi. Pel que concerneix 
l’exportació  una llei protectora hi  ar  molt. Coses 
que concerneixen la seguretat del país. 

Conc.  police 
proceeding
s 

[...] an 
oral 
translati
on of—  
(i) the 
police 
proceed
ings or 
criminal 
proceed
ings into 
the 
person’s 
native 
languag
e    
[...]   

procés 
policial 
 

BLP police proceedings ø 
 police 1. The governmental department 
charged with the preservation of public order, the 
promotion of public safety, and the prevention and 
detection of crime. 2. The officers or members of 
this department. 
 
OXL police proceedings ø 
 police ø 
 proceedings ø 
 
OXD police proceedings ø 
 proceedings PLURAL NOUN 1 An event 
or a series of activities involving a set 
procedure.  ‘you complete a  orm to start 
proceedings’       
1.1 Law Action taken in a court to settle a dispute. 
‘criminal proceedings were brought against him’ 
 
CAD police proceedings ø 
 proceedings noun [ plural ] (LEGAL 

ACTION) C2 specialized law legal action [...] 

 
COD police proceedings ø 
 proceedings […] 2. law legal action; 
litigation criminal proceedings against the former 
prime minister 
 
DSC police proceedings ø 
 proceeding: acció pública, procediment, 
procés (Dret) 
 
TEJ police proceedings ø 
 proceedings ø 
 
TER police proceedings ø 
 proceedings ø 
 
DCA proceedings plural noun 1 [series of 
events] actes masculine plural. 2 [legal action] 
procés masculine [...] 
 
IEJ procediment1 m. DRET Inespecífic 
Conjunt de regles que determinen l’actuació per 
tràmits judicials o administratius amb vista a la 
consecució d’un fi. Ex.: Procediment d’o ici. 
Procediment contenciós administratiu. es 

https://dictionary.cambridge.org/es/help/codes.html
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/action
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/litigation
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=actes&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=proc%C3%A9s&dicc_74=on
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procedimiento 
 procediment2 m. DRET Inespecífic 
Concatenació lògica dels actes efectuats en un 
procés per les parts o pel tribunal. es 
procedimiento 
 procés1 m. DRET PROCESSAL 
Inespecífic Judici1. Sin. pref.: judici1 m. Sin. 
compl.: procés judicial c. nom. m. es proceso  
 procés3 DRET PROCESSAL Inespecífic 
En un litigi, conjunt d’actuacions jurisprudencials 
encaminades a l’aplicació del dret. Ex.: Procés 
civil. Procés penal. 
 
IEC procés 1 m. [LC] Manera de descabdellar-
se una acció progressiva. Operaris que controlen 
tot el procés de fabricació. 2 1 m. [DR] Causa 
judicial. [...] 2 3 m. [AD] [DR] En un litigi, conjunt 
d’actuacions jurisdiccionals encaminades a 
l’aplicació del dret. Procés civil. Procés penal. [...] 
 procediment 
1 m. [LC] Manera de procedir. Un nou 
procediment de fabricació. 2 1 m. [AD] [DR] 
Conjunt de regles que determinen l’actuació per 
tràmits judicials o administratius amb vista a la 
consecució d’un fi. Procediment d’o ici. 
Procediment contenciós administratiu. [...] 
 acció 6 1 f. [DR] En jur., facultat d’exigir als 
òrgans judicials de l’Estat que dictin resolució 
sobre un conflicte o sobre una petició mitjançant 
procés.  
6 2 f. [DR] Exercici d’un dret davant la justícia, i 
dret de demanar alguna cosa en un judici. Acció 
civil, criminal, personal, pública. Promoure una 
acció. 
 
REG “police proceedings” means proceedings 
for dealing with—  

(a) a person in police custody; or  

(b) a person attending voluntarily at a police 
station or other premises or place for the purpose 
of being questioned by a constable about an 
offence which the constable has reasonable 
grounds to suspect the person of committing;  

GOO ACA “procés policial” 9 resultats 
GOO ACA “procediment policial” 6 resultats 
GOO ACA “acció policial” 97 resultats 
 
REFLEXIÓ: és cert que proceedings, en segons 
quins contetos, a part de voler dir “procés” també 
 ol dir “actuació”. En aquest reglament  però  en 
què s’explica el dret a la interpretació i traducció  
és més adequat perlar del procés policial, ja que 

http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=684861
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=686844
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tot el temps es parla dels processos o moments 
en què es pot aplicar el dret a la interpretació i 
traducció. 

Conc. offence […] 
being 
question
ed by a 
constabl
e about 
an 
offence 
which 
the 
constabl
e has 
reasona
ble 
grounds 
to 
suspect 
the 
person 
of 
committi
ng […] 

delicte BLP offense 1. A Violation of the law; a crime, 
often a minor one. – Also termed criminal offense. 
“The terms ‘crime’, ‘offense’, and ‘criminal offense’ 
are all said to be synonymous, and ordinarily 
used interchangeably. ‘Offense’ may comprehend 
every crime and misdemeanor, or may be used in 
a specific sense as synonymous with ‘felony’ or 
with ‘misdemeanor’, as the case may be, or as 
signifying a crime of lesser grade, or an act not 
indictable, but punishable summarily or by the 
forfeiture of a penalty.” 22 C.J.S. Criminal Law [...] 
 
OXL offence n. A crime. The modern tendency 
is to refer to crimes as offences. Offences are 
either indictable or summary; the distinction 
between arrestable and nonarrestable offences 
was abolished by the Serious Organized Crime 
and Police Act 2005. 
 
OXD offence (US offense) NOUN 
1  A breach of a law or rule; an illegal act.  ‘the 
new offence of obtaining property by 
deception’      1.1 A thing that constitutes a 
violation of what is judged to be right or natural. 
‘the outcome is an o  ence to basic 
justice’  2  mass noun Annoyance or resentment 
brought about by a perceived insult to or 
disregard for oneself.  ‘he made it clear he'd 
taken o  ence’      ‘I didn't intend to gi e 
o  ence’  3  mass noun The action of attacking 
someone or something.  as modifier ‘reductions 
in strategic o  ence arsenals’ [...] 
 
CAD offence noun (CRIME) an illegal act; a 
crime [...] 
 
COD offence LANGUAGE NOTE:  
1. countable noun An offence is a crime that 
breaks a particular law and requires a particular 
punishment. [...] 

DSC offense (USA)/offence (UK): delicte, falta, 
infracció (Dret) 

TEJ offence falta 
ca falta n f  
es falta  
fr faute  
en disciplinary infraction  
en offence [GB]  
en offense [US]  
Dret. Administració 

http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-960
http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-1926
http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-275
http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-256
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/illegal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/act
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/crime
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/break
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/require
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/punishment


 
 

86 

Acció voluntària contrària a les disposicions legals 
en matèria de treball, penada per la llei amb una 
sanció lleu. 
 
TER offence 
ca falta, n f 
es falta  
fr faute  
en disciplinary infraction   
en offence [GB]   
en offense [US]  
<Dret. Administració pública> 
Acció voluntària contrària a les disposicions legals 
en matèria de treball, penada per la llei amb una 
sanció lleu. 
 
DCA offence British English, offense  
American English noun 
1 [crime] delicte masculine. [...] 
 
IEJ delicte m. DRET PENAL Espanya 
Infracció penal castigada amb una pena greu o 
menys greu. [...] 
 falta1 f. DRET PENAL Espanya Acció o 
omissió dolosa castigada amb una pena lleu. [...] 
 falta2 f. DRET Inespecífic Fet de mancar a 
un deure, a una obligació o a una regla. [...] 
 infracció f. DRET Inespecífic Acció i efecte 
d’infringir. Ex.: cometre una infracció. es infracción 
 infringir v. tr. DRET PENAL Inespecífic 
Violar o desobeir {un pacte, una llei, una regla o 
una altra norma}. [...] 
 
IEC delicte 1 m. [LC] [DR] Infracció de la llei. 
Cometre un delicte. Un greu delicte. Delicte 
notori. Delicte de lesa majestat. [...] 
 falta [...] 2 1 f. [LC] [AD] Fet de mancar a un 
deure, a una obligació, a una regla. Cometre una 
falta contra el reglament. Perdonar una falta. 
Estar algú en  alta. Una  alta d’ortogra ia. Una 
 alta d’impremta. Una  alta d’assist ncia. [...] 
3 f. [DR] Acció o omissió voluntària penada per la 
llei amb una sanció lleu. 
 infracció f. [DR] Acció d’infringir; l’efecte. 
Cometre una infracció. 
 infringir v. tr. [LC] [DR] Violar (un pacte, una llei, 
una regla). 
 
REFLEXIÓ: sembla que en anglès offense és 
una paraula general sinònima de crime i 
s’intercan ia amb misdemeanor, crime i felony, 
tot i que misdemeanor és menys greu que felony. 
El mateix passa en català, en què delicte és una 
paraula general per designar una infracció o una 
falta, tot i que una falta és menys greu. S’opta per 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=delicte&dicc_74=on
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traduir crime per delicte, com a hiperònim que 
recull la resta de delictes menys greus. 
 

Expr. reasonable […] 
being 
question
ed by a 
constabl
e about 
an 
offence 
which 
the 
constabl
e has 
reasona
ble 
grounds 
to 
suspect 
the 
person 
of 
committi
ng […] 

ø BLP reasonable 1. Fair, proper, or moderate 
under the circumstances. 2. According to reason. 
“It is extremely difficult to state what lawyers mean 
when they speak about ‘reasonableness’. In part 
the expression refers to ordinary ideas of natural 
law or natural justice, in part to logical thought, 
working upon the basis of the rules of law.” John 
Salmond […] “in one sense the word [reasonable] 
describes the proper reasoning power, and in 
another it is no more than a word of assessment. 
Reasoning does not help much in fixing a 
reasonable or fair price or a reasonable or 
moderate length of time, or in estimating the size 
of a doubt. […]” Patrick Delvin. 
 
OXL reasonable ø 
 
OXD reasonable ADJECTIVE 1  Having sound 
judgement; fair and sensible.  ‘no reasonable 
person could ha e objected’ 1.1 Based on good 
sense. ‘it seems a reasonable enough 
request’      ‘the guilt o  a person on trial must be 
pro ed beyond reasonable doubt’ 1.2 archaic 
Able to reason logically. ‘man is by nature 
reasonable’ 2  As much as is appropriate or fair; 
moderate.  ‘a police o  icer may use reasonable 
 orce to gain entry’ [...] 
 
CAD reasonable based on or using good 
judgment and therefore fair and practical [...] 
acceptable [...] 
 
COD reasonable [...] 2. adjective 
If you say that a decision or action is reasonable, 
you mean that it is fair and sensible. 
...a perfectly reasonable decision. 
At the time, what he'd done had seemed 
reasonable. 
3. adjective If you say that an expectation or 
explanation is reasonable, you mean that there 
are good reasons why it may be correct. [...] 
 
DSC reasonable ø 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/base
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/judgment
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/therefore
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/fair
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/practical
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/acceptable
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/decision
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/action
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mean
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/explanation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/good
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/may
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/correct
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TEJ reasonable ø 
 
TER reasonable ø 
 
DCA reasonable raonable 
 
IEJ raonable ø 
 
IEC raonable 1 adj. [LC] Conforme a la raó. El 
que diu no és cosa raonable. 2 adj. [LC] Que 
comprèn la raó. És un home molt raonable.  
3 adj. [LC] Just, no exagerat, dins els negocis o el 
comerç. Vendre a preus raonables. 
 
MET 4.3.2. El llenguatge jurídic  
 
 [...] La cura per la precisió (lèxica i sintàctica) és 
un tret fonamental de la redacció de documents 
jurídics i, per tant, és bo que el traductor vetlli per 
reflectir-la en produir el text meta. Ara bé, també 
haurà de tenir en compte que el jurista escull les 
paraules movent-se entre la precisió extrema i la 
vaguetat semàntica per permetre una certa 
flexibilitat en la interpretació del document. 
Mellinkoff (1963: 20-23) dóna alguns exemples 
d’aquesta “plasticitat” terminològica, termes com 
ara adequate compensation, convenient, 
improper i reasonable speed i under the influence 
of liquor). Aquesta vaguetat, igual com 
determinades ambigüitats sintàctiques buscades, 
s’han de respectar. [...] 

RTC LEC Llei d’enjudiciament criminal [...] 

Article 491  
El particular que en detingui un altre ha de 
justificar, si aquest ho exigeix, haver obrat en 
virtut de motius racionalment suficients per creure 
que el detingut es trobava comprès en algun dels 
casos de l’article anterior.  
[...] 
Article 641  
2n. Quan del sumari resulti que s’ha comès un 
delicte i no hi hagi prou motius per acusar 
determinada o determinades persones com a 
autores, còmplices o encobridores.  
 

RTC LTR Llei orgánica 5/2015 [...] 

[...] 4. La traducció s’ha de portar a terme en un 

termini raonable, i des que s’acordi per part del 

tribunal o jutge o del Ministeri Fiscal han de 

quedar en suspens els terminis processals que 
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siguin aplicables. [...] 

LEP precisió léxica [...] la primera part, “Principis 
generals del llenguatge normatiu”, exposa i 
detalla amb exemples els principis del llenguatge 
normatiu o legislatiu: adequació lingüística 
(normativa, llengua estàndard, formalitat, 
especialitat, genuïnitat), funcionalitat (precisió, 
concisió i claredat), neutralitat i vigència. [...] 

REFLEXIÓ: reasonable és un adjectiu molt 
recurrent en llenguatge jurídic  propi de l’estil dels 
juristes. Tanamteix, molts cops es pot ometre ja 
que resulta ambigu o vague. Tenint en compte 
que el text traduït és un reglament i que segueix 
els principis generals del llenguatge normatiu, 
s’opta per eliminar aquest adjectiu i així a a orir la 
precisió lèxica. 

Ag. prosecutor 
 

[…] 
“prosec
utor” 
has the 
meanin
g given 
by 
section 
307(1) 
of the 
Criminal 
Procedu
re 
(Scotlan
d) Act 
1995(a) 
[...] 

fiscal BLP prosecutor 1. A legal officer who 
represents the State or federal government in 
criminal proceedings. [...] 2. A private person who 
institutes and carries on a legal action, esp. a 
criminal action. 
 
OXL prosecutor n. 1 The person who institutes 
criminal proceedings on behalf of the Crown. 2 
The representative of the above in court, 
conducting the litigation. 
 
OXD prosecutor 1 A person, especially a public 
official, who institutes legal proceedings against 
someone. ‘prosecutors are  ully entitled to bring 
any number of offences against a single 
de endant’ 1.1 A barrister or other lawyer who 
conducts the case against a defendant in a 
criminal court. ‘the prosecutor rose to gi e the 
opening address’ 
 
CAD prosecutor legal official who accuses 
someone of committing a crime, especially in a 
law court 
 
COD prosecutor In some countries, a 
prosecutor is a lawyer or official who brings 
charges against someone or tries to prove in a 
trial that they are guilty. 

DSC prosecutor: Fiscal (Dret) 

TEJ prosecutor ø 
 
TER prosecutor 
ca fiscal, n m, f  
ca acusador públic | acusadora pública, n m, f sin. 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/official
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/accuse
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/committing
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/crime
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/especially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/court
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lawyer
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bring
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/try
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prove
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trial
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guilty
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compl. 
es acusador público 
es fiscal  
fr accusateur public 
en prosecutor  
<Dret. Administració > Ocupacions> 
Persona que vetlla per la independència dels 
tribunals i defensa la legalitat, els drets dels 
ciutadans, l'interès públic tutelat per la llei i la 
satisfacció de l'interès social. 
 
DCA prosecutor noun fiscal masculine 
feminine. 
 
IEJ fiscal1 m. i f. DRET Inespecífic Ministre o 
ministra encarregat de promoure els interessos 
del fisc. 
 fiscal2 m. i f. DRET Inespecífic  
Funcionari o funcionària que representa i defensa 
judicialment els interessos de l’Estat i de la cosa 
pública. 
 
IEC fiscal [...]1 2 m. i f. [DR] [PO] [PR] Ministre 
encarregat de promoure els interessos del fisc.  
2 m. i f. [PR] [DR] [PO] Funcionari que representa 
i defensa judicialment els interessos de l’Estat i de 
la cosa pública. [...] 
 
(Per a més informació veure apartat “Comentari 
de la traducció”.) 

Doc. Directive […] “the 
Directiv
e” 
means 
Directiv
e 
2010/64
/EU of 
the 
Europea
n 
Parliam
ent and 
of the 
Council 
on the 
right to 
interpret
ation 
and 
translati
on in 
criminal 
proceed
ings(b) 

Directiva BLP directive ø 
 
OXL directive ø 
 
OXD directive NOUN An official or authoritative 
instruction.  ‘a new EC directi e’ 
 
CAD directive an official order or instruction: the 
latest European directive on working hours 
 
COD directive A directive is an official instruction 
that is given by someone in authority. Thanks to a 
new E.U. directive, insecticide labelling will be 
more specific. 

DSC directive: directiva (Dret Comunitari), 
directriu (a la ONU) 

TEJ directive  
ca directiva n f  
es directiva n f  
Dret internacional 
 
TER directive 
ca directiva, n f  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/official
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/order
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/instruction
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/european
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/working
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/hours
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[…]  es directiva, n f  
<Dret internacional> 
 
DCA directive noun directiva feminine. 
 
IEJ directiva1 f. DRET Inespecífic Norma 
bàsica promulgada per alguns organismes 
internacionals que han de complir tots els seus 
membres. es directiva 
 
IEC directiva [...] 2 f. [PO] [DR] Norma bàsica 
promulgada per alguns organismes 
internacionals que han de complir tots els seus 
membres. [...] 

Conc. detain […] the 
person 
is being 
detaine
d under 
section 
14 of 
the 
Criminal 
Procedu
re 
(Scotlan
d) Act 
  1995(
c) […] 

detenir BLP detain ø  
 
OXL detain ø 
 detention n. Depriving a person of his 
liberty against his will following arrest. [...] 
 
OXD detain [...]1.1 Keep (someone) in official 
custody, typically for questioning about a crime or 
in a politically sensitive situation.‘she was 
detained without trial  or two years’ [...] 
 
CAD detain to force someone officially to stay in 
a place: A suspect has been detained by the 
police for questioning. [...] 
 
COD detain 1. verb When people such as the 
police detain someone, they keep them in a place 
under their control. 
[formal] The act allows police to detain a suspect 
for up to 48 hours. [VERB noun] He was arrested 
and detained for questioning. [VERB noun] 
 
DSC detain ø 
 detention: detenció, arrest, presó, reclusió 
(Dret Penal) 
 
TEJ detain ø 
 detention detenció 
ca detenció n f  
es detención n f  
Dret penal i penitenciari > Dret processal penal 
 
TER detain ø 
 detention 
ca detenció, n f  
es detención, n f  
<Dret penal i penitenciari > Dret processal penal> 
 
DCA detain transitive verb 

http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-255
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/force
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/officially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/stay
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/place
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/suspect
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/police
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/questioning
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/police
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/keep
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 [gen] retenir; [in police station] detenir. 
 
IEJ detenir2 v. tr. DRET PENAL Inespecífic 
Retenir provisionalment {algú} privant-lo de 
llibertat.  
Ex.: Els Mossos d’Esquadra  an detenir els 
imputats en el cas. 
 arrestar v tr. DRET PENAL Inespecífic Fer 
pres {algú} Ex: La policia va arrestar el presumpte 
autor de l'assassinat Sin. compl.: retenir2 v. tr. es 
arrestar 
 
IEC detenir [...] 4 tr. [LC] [DR] [AD] Retenir 
(algú), privant-lo de llibertat. Van detenir tres dels 
revoltosos. Els havien detingut quan intentaven 
passar la frontera. [...] 
 arrestar 1 v. tr. [LC] [DR] [DE] Fer pres 
(algú). [...] 
 retenir 1 1 v. tr. [LC] No deixar que (algú o 
alguna cosa) se’n vagi, que obeeixi a una 
impulsió. No els deixeu marxar massa aviat: 
retingueu-los  ins al  espre. Ell  olia treure’ls de 
casa, però el vaig poder retenir de fer-ho. [...] 
 
TEG ‘Detenció’ i ‘arrest’ són sinònims? En 
dret processal, detenció i arrest són dos 
conceptes diferenciats i, per tant, no són 
sinònims. Tots dos termes estan relacionats amb 
la privació de la llibertat, però fan referència a 
conceptes diferents dins del procés penal. 
La detenció (en anglès, arrest i en francès, 
arrestation) és la privació provisional i cautelar de 
la llibertat d’una persona que efectua l’autoritat 
competent quan té la sospita que aquesta 
persona és la responsable d’una infracció penal. 
És, per tant, una acció que té lloc abans de posar 
la persona a disposició judicial. 
Un arrest, en canvi, és una pena que s’aplica en 
casos de determinats delictes i faltes consistent 
en la privació de llibertat per un temps 
generalment breu. Es tracta, doncs, d’un tipus de 
càstig que un jutge o un tribunal imposa en una 
sentència a la persona que ha comès un delicte o 
una falta.  
 
RTC COD Codi penal [...] 
Article 530  
L'autoritat o el funcionari públic que, havent-hi una 
causa per delicte, disposi, practiqui o prolongui 
qualsevol privació de llibertat d'un detingut, pres o 
sentenciat, amb violació dels terminis o altres 
garanties constitucionals o legals, ha de ser 
castigat amb la pena d'inhabilitació especial per a 
ocupació o càrrec públic per un termini de quatre 
a vuit anys. [...] 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=detenir&dicc_74=on


 
 

93 

Article 305 
1. El qui, per acció o omissió, defraudi la hisenda 
pública estatal, autonòmica, foral o local, eludint el 
pagament de tributs, quantitats retingudes o que 
s’haurien hagut de retenir o ingressos a 
compte[...] 
 
RTC LEC Llei d’enjudiciament criminal [...] 
Article 307  
En el cas que el jutge municipal comenci a instruir 
les primeres diligències del sumari, així que es 
practiquin les més urgents i totes les que el jutge 
d’instrucció li hagi atribuït, li ha de trametre la 
causa, que mai no pot retenir més de tres dies. 
[...] 
Article 273  
En els casos de l’article anterior, quan es tracti 
d’un delicte in fraganti o dels que no deixen 
senyals permanents d’haver-se perpetrat, o en 
els quals es pugui témer fonamentadament l’ocul- 
tació o la fugida del presumpte culpable, el 
particular que intenti querellar-se contra el delicte 
pot acudir des d’aleshores al jutge d’instrucció o 
municipal més pròxim, o a qualsevol funcionari de 
policia, a fi que es practiquin les primeres 
diligències necessàries per fer constar la veritat 
dels fets i per detenir el delinqüent.  
[...] 
Article 641  
 s procedent el sobreseïment provisional:  
1r. 
Quannoresultijustificadacomcallaperpetraciódelde
licte que hagi donat motiu a la formació de la 
causa.  
2n. Quan del sumari resulti que s’ha comès un 
delicte i no hi hagi prou motius per acusar 
determinada o determinades persones com a 
autores, còmplices o encobridores.  
 
(Per a més informació veure apartat “Comentari 
de la traducció”.) 

Conc. arrest [...] the 
person 
has 
been 
arrested 
by a 
constabl
e in 
connecti
on with 
an 
offence 
[...] 

arrestar BLP arrest n 1. A seizure or forcible restraint. 2. 
The taking or keeping of a person in custody by 
legal authority, esp. in response to a criminal 
charge; specif., the apprehension of someone of 
the purpose of securing the administration of the 
law, esp. of bringing that person before court. – 
arrest, vb. 
 
OXL arrest n.The apprehension of a person 
suspected of criminal activities. Most arrests are 
made by police officers, although anybody may, 
under prescribed conditions, effect an arrest. [...] 
 
OXD arrest 1 Seize (someone) by legal authority 
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and take them into custody. 
‘the police arrested him  or possession o  
marijuana’ [...] 
 
CAD arrest If the police arrest someone, they 
take them away to ask them about a crime that 
they might have committed [...] 
 
COD arrest 1. verb If the police arrest you, they 
take charge of you and take you to a police 
station, because they believe you may have 
committed a crime. Police arrested five young 
men in connection with one of the attacks. [VERB 
noun] [...] 

DSC arrest: arrest, detenció, privació de llibertat 
(Dret Penal) 

TEJ arrest detenció 
ca detenció n f  
es detención  
fr arrestation  
en arrest  
Dret. Administració 
Privació provisional i cautelar de la llibertat d'una 
persona que efectua l'autoritat competent quan té 
la sospita que aquesta persona és la responsable 
d'una infracció penal. 
 arrest arrest 
ca arrest n m  
es arresto  
Dret. Administració 
Pena que s'aplica a determinats delictes i faltes 
consistent en la privació de llibertat per un temps 
generalment breu. 
 arrest 
ca arrest n m  
es arresto n m  
Dret penal i penitenciari > Dret penal Dret penal i 
penitenciari > Dret penal militar 
 
TER arrest detenció 
ca detenció, n f  
es detención  
fr arrestation  
en arrest  
<Dret processal> 
Privació provisional i cautelar de la llibertat d'una 
persona que efectua l'autoritat competent quan té 
la sospita que aquesta persona és la responsable 
d'una infracció penal. 
 arrest 
ca arrest, n  
es arresto  
<Dret penal> 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/police
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ask
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/crime
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/committed
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/police
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/take
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/charge
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/station
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/believe
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/may
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/commit
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crime
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Pena que s'aplica a determinats delictes i faltes 
consistent en la privació de llibertat per un temps 
generalment breu. 
 
DCA arrest noun arrest masculine, detenció 
feminine; under arrest detingut -uda. transitive 
verb 1 [subject: police] detenir, arrestar.  
 
IEJ arrestar v. tr. DRET PENAL Inespecífic Fer 
pres {algú}. Ex.: La policia va arrestar el 
presumpte autor de l’assasinat. [...] 
 
IEC arrestar 1 v. tr. [LC] [DR] [DE] Fer pres 
(algú). [...] 
 detenir [...] 4 tr. [LC] [DR] [AD] Retenir 
(algú), privant-lo de llibertat. Van detenir tres dels 
revoltosos. Els havien detingut quan intentaven 
passar la frontera. [...] 
 retenir 1 1 v. tr. [LC] No deixar que (algú o 
alguna cosa) se’n vagi, que obeeixi a una 
impulsió. No els deixeu marxar massa aviat: 
retingueu-los  ins al  espre. Ell  olia treure’ls de 
casa, però el vaig poder retenir de fer-ho. [...] 
 
TEG ‘Detenció’ i ‘arrest’ són sinònims? En 
dret processal, detenció i arrest són dos 
conceptes diferenciats i, per tant, no són 
sinònims. Tots dos termes estan relacionats amb 
la privació de la llibertat, però fan referència a 
conceptes diferents dins del procés penal. 
La detenció (en anglès, arrest i en francès, 
arrestation) és la privació provisional i cautelar de 
la llibertat d’una persona que efectua l’autoritat 
competent quan té la sospita que aquesta 
persona és la responsable d’una infracció penal. 
És, per tant, una acció que té lloc abans de posar 
la persona a disposició judicial. 
Un arrest, en canvi, és una pena que s’aplica en 
casos de determinats delictes i faltes consistent 
en la privació de llibertat per un temps 
generalment breu. Es tracta, doncs, d’un tipus de 
càstig que un jutge o un tribunal imposa en una 
sentència a la persona que ha comès un delicte o 
una falta.  
 
RTC COD Codi penal [...] 
 
Article 530  
L'autoritat o el funcionari públic que, havent-hi una 
causa per delicte, disposi, practiqui o prolongui 
qualsevol privació de llibertat d'un detingut, pres o 
sentenciat, amb violació dels terminis o altres 
garanties constitucionals o legals, ha de ser 
castigat amb la pena d'inhabilitació especial per a 
ocupació o càrrec públic per un termini de quatre 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=detenci%C3%B3&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=under&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=arrest&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=detingut&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=detenir&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=arrestar&dicc_74=on
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a vuit anys. [...] 
Article 305 
1. El qui, per acció o omissió, defraudi la hisenda 
pública estatal, autonòmica, foral o local, eludint el 
pagament de tributs, quantitats retingudes o que 
s’haurien hagut de retenir o ingressos a 
compte[...] 
 
RTC LEC Llei d’enjudiciament criminal [...] 
 
Article 307  
En el cas que el jutge municipal comenci a instruir 
les primeres diligències del sumari, així que es 
practiquin les més urgents i totes les que el jutge 
d’instrucció li hagi atribuït, li ha de trametre la 
causa, que mai no pot retenir més de tres dies. 
[...] 
Article 273  
En els casos de l’article anterior, quan es tracti 
d’un delicte in fraganti o dels que no deixen 
senyals permanents d’haver-se perpetrat, o en 
els quals es pugui témer fonamentadament l’ocul- 
tació o la fugida del presumpte culpable, el 
particular que intenti querellar-se contra el delicte 
pot acudir des d’aleshores al jutge d’instrucció o 
municipal més pròxim, o a qualsevol funcionari de 
policia, a fi que es practiquin les primeres 
diligències necessàries per fer constar la veritat 
dels fets i per detenir el delinqüent.  
[...] 
Article 641  
 s procedent el sobreseïment provisional:  
1r. 
Quannoresultijustificadacomcallaperpetraciódelde
licte que hagi donat motiu a la formació de la 
causa.  
2n. Quan del sumari resulti que s’ha comès un 
delicte i no hi hagi prou motius per acusar 
determinada o determinades persones com a 
autores, còmplices o encobridores.  
 
(Per a més informació veure apartat “Comentari 
de la traducció”.) 

Conc. rule of law […] 
under 
any 
enactm
ent 
(other 
than the 
Extraditi
on Act 
2003(d)) 
or rule 
of law 

norma 
jurídica 

BLP rule [...] rule of law 1. A substantive legal 
principle. 2. The supremacy of regular as 
opposed to arbitrary power. 3. The doctrine that 
every person is subject to the ordinary law within 
the jurisdiction. 4. The doctrine that general 
constitutional principles are the result of judicial 
decisions determining the rights of private 
individuals in the courts. 5. Loosely, a legal ruling; 
a ruling on a point of law. 
 
OXL rule of law 
1 The supremacy of law. 
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whatsoe
ver [...] 

2 A feature attributed to the UK constitution by 
Professor Dicey (Law of the Constitution, 1885). It 
embodied three concepts: the absolute 
predominance of regular law, so that the 
government has no arbitrary authority over the 
citizen; the equal subjection of all (including 
officials) to the ordinary law administered by the 
ordinary courts; and the fact that the citizen's 
personal freedoms are formulated and protected 
by the ordinary law rather than by abstract 
constitutional declarations. 
 
OXD rule of law PHRASE The restriction of the 
arbitrary exercise of power by subordinating it to 
well-defined and established laws.  ‘when military 
dictators fall, the democrats who follow them must 
try to restore the rule o  law’ 
 
CAD the rule of law a set of laws that people in 
a society must obey: 
Everyone is subject to the rule of law. 
 
COD the rule of law refers to a situation in which 
the people in a society obey its laws and enable it 
to function properly. 
[formal] I am confident that we can restore peace, 
stability and respect for the rule of law.  
 the rule of law in British law the principle that no 
one is above the law and that everyone must 
follow the law I am confident that we can restore 
respect for the rule of law. 

DSC rule of law: imperi de la llei 

TEJ rule of law ø 
 
TER rule of law ø 
 
DCA rule of law ø 
 
IEJ imperi de la llei ø 
IEC imperi 1 m. [LC] Acció d’imperar. L’imperi 
de la voluntat en les accions humanes. L’imperi 
de la llei.  eptú té l’imperi del mar. [...]  
 
TEGv imperi de la llei ø 
 
TEJ estat de dret 
estat de dret, n m  
es estado de derecho, n m  
<Dret administratiu general> 
Model d'estat on regeixen la divisió de poders, la 
supremacia i reserva de llei, el reconeixement i la 
garantia dels drets i llibertats fonamentals dels 
ciutadans, el principi de legalitat de l'Administració 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/people
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/society
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/obey
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/subject
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/rule
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rule
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/refer
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/situation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/society
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/obey
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enable
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/principle
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/must_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/follow
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pública, el control judicial ordinari de la potestat 
reglamentària i de la legalitat de l'activitat 
administrativa i el principi d'integritat patrimonial 
en cas de lesió de drets o béns per raons 
d'interès públic. 
 
IEJ estat de dret DRET CONSTITUCIONAL 
Espanya 
Estat que se sotmet al dret i reconeix la separació 
de poders, la jerarquia normativa, els drets de les 
persones i dels grups i la responsabilitat política i 
administrativa de les persones que governen 
respecte de les que són governades. [...] 
 
GOO ACA “imperi de la llei” 201 resultats 
GOO ACA “estat de dret” 1.130 resultats 
 
REFLEXIÓ: és cert que rule of law és un 
concepte jurídic que fa referència al principi de la 
supremacia de la llei per damunt de les altres 
normes. Ara bé, pel context es dedueix que no fa 
referència al concepte concret, sinó que rule of 
law, escrit sense article, al text es refereix a 
qualsevol altra norma jurídica del dret. 

Conc. court 
proceeding
s 

[…] In 
these 
Regulati
ons, any 
referenc
e to 
criminal 
proceed
ings—
  (a) 
means 
court 
proceed
ings for 
dealing 
with any 
of the 
followin
g [...] 

procés 
judicial 

BLP court proceedings ø 
 court 1. A governmental body consisting of 
one or more judges who sit to adjudicate disputes 
and administer justice. 2. The judge or judges 
who sit on such a governmental body. 3. A 
legislative assembly. 4. The locale for a leal 
proceeding. 5. The Building where the judge or 
judges convene to adjudicate disputes and 
administer justice.  
 
OXL court proceedings ø 
 proceedings ø 
 court n.1 A body established by law for the 
administration of justice by judges or magistrates. 
2 A hall or building in which a court is held. 3 a. 
The residence of a sovereign. b. The sovereign 
and her (or his) family and attendants or officials 
of state. 
 
OXD court proceedings ø 
 proceedings PLURAL NOUN 1  An event 
or a series of activities involving a set 
procedure.  ‘you complete a  orm to start 
proceedings’ 1.1 Law Action taken in a court to 
settle a dispute. ‘criminal proceedings were 
brought against him’ 
 
CAD court proceedings ø 
 proceedings noun [ plural ] (LEGAL 

ACTION) C2 specialized law legal action [...] 

 

http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-2105
http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-2356
https://dictionary.cambridge.org/es/help/codes.html
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/action
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COD court proceedings ø 
 proceedings […] 2. law legal action; 
litigation criminal proceedings against the former 
prime minister 
 
DSC proceeding: acció pública, procediment, 
procés (Dret) [...] 
 court proceeding: procediment judicial, 
procés judicial [...] 
 proceedings: procediment, procés, judici, 
fase de vista o audiència (Dret Processal) [...] 
 
TEJ court proceedings ø 
 proceedings ø 
 
TER court proceedings ø 
 proceedings ø 
 
DCA proceedings plural noun 1 [series of 
events] actes masculine plural. 2 [legal action] 
procés masculine [...] 
 
IEJ procediment1 m. DRET Inespecífic 
Conjunt de regles que determinen l’actuació per 
tràmits judicials o administratius amb vista a la 
consecució d’un fi. Ex.: Procediment d’o ici. 
Procediment contenciós administratiu. es 
procedimiento 
 procediment2 m. DRET Inespecífic 
Concatenació lògica dels actes efectuats en un 
procés per les parts o pel tribunal. es 
procedimiento 
 
 procés1 m. DRET PROCESSAL 
Inespecífic Judici1. Sin. pref.: judici1 m. Sin. 
compl.: procés judicial c. nom. m. es proceso  
 procés3 DRET PROCESSAL Inespecífic 
En un litigi, conjunt d’actuacions jurisprudencials 
encaminades a l’aplicació del dret. Ex.: Procés 
civil. Procés penal. 
 
IEC procés 1 m. [LC] Manera de descabdellar-
se una acció progressiva. Operaris que controlen 
tot el procés de fabricació. 2 1 m. [DR] Causa 
judicial. [...] 2 3 m. [AD] [DR] En un litigi, conjunt 
d’actuacions jurisdiccionals encaminades a 
l’aplicació del dret. Procés civil. Procés penal. [...] 
 procediment 
1 m. [LC] Manera de procedir. Un nou 
procediment de fabricació. 2 1 m. [AD] [DR] 
Conjunt de regles que determinen l’actuació per 
tràmits judicials o administratius amb vista a la 
consecució d’un fi. Procediment d’o ici. 
Procediment contenciós administratiu. [...] 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/litigation
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=actes&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=proc%C3%A9s&dicc_74=on
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TEGv procediment judicial m <Dret processal 
penal> procedimiento judicial m  

GOO ACA “procés judicial” 908 resultats 
GOO ACA “procediment judicial” 489 resultats 

Ag. accused of [...] In 
these 
Regulati
ons, any 
referenc
e to 
criminal 
proceed
ings—
  (a) 
means 
court 
proceed
ings for 
dealing 
with any 
of the 
followin
g:—  
(i) a 
person 
accused 
of 
committi
ng an 
offence; 
   
 [...] 

acusada 
  
 

BLP accuse To charge (a person) judicially or 
publicly with an offense; to make an accusation 
against.  
 
OXL accuse ø 
 
OXD accuse VERB [WITH OBJECT] 
often accuse someone of 1  Charge (someone) 
with an offence or crime.  ‘he was accused o  
murdering his wi e's lo er’ 
 
CAD accuse verb to say that someone has 
done something wrong or illegal: 
accuse sb of (doing) sth He is accused of 
misleading investors and lenders about the 
financial health of the company. 
 
COD accuse [...] 2. verb If you are accused of a 
crime, a witness or someone in authority states or 
claims that you did it, and you may be formally 
charged with it and put on trial. Her assistant was 
accused of theft and fraud by the police. [be 
VERB-ed + of] [...] 

DSC accused/accused person: acusat/ada, 
encausat/ada, processat/ada, investigat/ada 
imputat/ada (en la LECrim anterior) (Dret 
Processal Penal) 

TEJ accuse ø 
 
TER accuse ø 
 
DCA accuse transitive verb: to accuse 
somebody of something / of doing something 
acusar algú d'alguna cosa / de fer alguna cosa. 
 
IEJ acusat|acusada1 adj. DRET PENAL Que 
és objecte d’una acusació penal. Ex.: Dins el 
procés penal intervenen les parts acusadora i 
acusada. es acusado| acusada 
 acusat|acusada2 m. | f. DRET PENAL 
Inespecífic Qui és acusat d’una infracció penal. V. 
t.: condemnat| | condemnada2 m. | f. 
 encausat/ada ø 
 encausar1 v. tr. DRET PROCESSAL 
Inespecífic Formar o instruir causa {a algú}. Ex.: 
Els alts càrrecs implicats en la trama han estat 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/illegal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/misleading
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/investor
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/lender
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/financial
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/health
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/company
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/witness
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/states
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/claim
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/put
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trial
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=accuse&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=somebody&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=of&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=something&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=/&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=of&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=doing&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=something&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=acusar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alg%C3%BA&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=d'alguna&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cosa&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=/&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=de&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=fer&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alguna&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cosa&dicc_74=on
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encausats. es encausar 
 encausar2 v. tr. DRET PROCESSAL 
Inespecífic Procedir judicialment {contra algú}. 
Ex.: La fiscal va decidir encausar tots els 
implicats. es encausar 
 processat|processada m. | f. DRET 
PENAL DRET PROCESSAL Inespecífic En un 
procediment penal comú, persona que ha estat 
declarada culpable d’un delicte. Ex.: El jurat 
considera, per unanimitat, que la processada és 
culpable de la mort d’aquell home. es 
procesado|procesada 
 investigat|investigada2 m. | f. DRET 
PENAL DRET PROCESSAL Inespecífic Persona 
que és investigada en un procediment penal 
abreujat. D’acord amb els articles 775 i 776 de la 
Llei d’enjudiciament criminal, aquesta 
denominació ha substituït la forma imputat/ada 
des del mes d’octubre del 2015. Ex.: Els tres 
investigats hauran de prestar declaració abans 
del dia 15 d’aquest mes. es 
investigado|investigada 
 imputat|imputada2 m. | f. DRET PENAL 
DRET PROCESSAL Inespecífic Persona que és 
investigada en un procediment penal abreujat. 
D’acord amb els articles 775 i 776 de la Llei 
d’enjudiciament criminal, aquesta denominació ha 
estat substituïda per la forma investigat/ada des 
del mes d’octubre del 2015. Ex.: En la primera 
compareixença  el jutge ha d’in ormar l’imputat  
de la manera més comprensible possible, dels 
fets que li són atribuïts. es investigado|investigada 
 
IEC acusat -ada 1 adj. i m. i f. [DR] [LC] Que és 
acusat d’una infracció penal. [...] 
 encausat/ada ø 
 encausar v. tr. [DR] [LC] Formar causa (a 
algú), procedir (contra algú) judicialment. 
 processat/ada ø 
 processar 1 v. tr. [LC] [DR] Sotmetre a 
procés. Fou processat per alta traïció. [...] 
 investigat/ada ø 
 investigar v. tr. [LC] Cercar de descobrir o 
conèixer (alguna cosa) indagant i examinant 
atentament tot vestigi, tot indici, etc. Investigar les 
causes d’un  enomen. 
 imputat/ada ø 
 imputar 1 v. tr. [LC] Atribuir la 
responsabilitat, la culpa, (d’alguna cosa). A ell cal 
imputar la derrota. [...] 
 
(Per a més informació veure apartat “Comentari 
de la traducció”.) 
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Ag. convicted of [...] a 
person 
convicte
d of, or 
found to 
have 
committ
ed, an 
offence 
[...] 

condemna
da 

BLP convict To find (a person) guilty of a 
criminal offense upon a criminal trial, a plea of 
guilty, or a plea of nolo contendere (no contest). 
 
OXL convict ø  
 conviction n. 1 (for the purposes of the 
Bail Act 1976) In criminal proceedings, a finding of 
guilty, or an acquittal on the ground of insanity. In 
a magistrates' court, a finding that the accused 
carried out the act for which he was charged (see 
summary conviction). 2 (for the purposes of the 
Rehabilitation of Offenders Act 1974) Any finding 
(except one of insanity), either in criminal 
proceedings or in care proceedings, that a person 
has committed an offence or carried out the act 
for which he was charged.  
 
OXD convict Declare (someone) to be guilty of a 
criminal offence by the verdict of a jury or the 
decision of a judge in a court of law.‘the thei es 
were convicted of the robbery’ 
 
CAD convict verb to decide officially in a law 
court that someone is guilty of a crime: He has 
twice been convicted of robbery/arson. 
 
COD convict 1. verb If someone is convicted of a 
crime, they are found guilty of that crime in a law 
court. 
In 1977 he was convicted of murder and 
sentenced to life imprisonment. [be V-ed of n/v-
ing] [...] 

DSC convict: penat, condemnat, intern (en un 
centre d’execució penal) (Dret Penal) 
 convict (to): condemnar, declarar culpable 
(Dret Processal) 
Convicted person: persona condemnada, 
persona declarada culpable  
 conviction: condemna, pena, sentència 
condemnatòria, sentència penal condemnatòria 
(Dret Penal) 

TEJ convict ø 
 conviction ø  
 
TER convict ø 
 conviction ø  
 
DCA convict [...]transitive verb: to convict 
somebody of declarar algú culpable de, 
condemnar algú per. [...] 
 
IEJ declarar4 v. tr. DRET Inespecífic Qui jutja, 
expressar la seva opinió {en relació amb una 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-1744
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persona o una cosa}. Ex.: El tribunal l’ha declarat 
culpable de tots els c rrecs. El jurat del premi l’ha 
declarada vencedora en la modalitat de poesia. A 
causa de l’incompliment d’algunes normes de 
conducta ha estat declarat baixa de l’equip. es 
declarar 
 condemnar1 v. tr. DRET PENAL 
Inespecífic Imposar una pena {a algú} mitjançant 
una sentència judicial. Ex.: El jutge l’ha 
condemnat a vint anys de presó. El van 
condemnar a pagar la manutenció del seu fill. es 
condenar 
 condemnar2 v. tr. DRET Inespecífic 
Declarar {alguna cosa} mereixedora de 
condemna o reprovar-la. Ex.: La justícia 
condemna la violència de gènere. es condenar 
 condemnar3 v. tr. DRET CANÒNIC 
Inespecífic Una religió, declarar {alguna cosa} 
mereixedora de condemna. Ex.: L’Església  a 
condemnar la bruixeria. es condenar 
 
IEC declarar [...] 3 3 tr. [LC] Enunciar que (algú) 
posseeix tal o tal qualitat. Declarar algú culpable. 
4 tr. [LC] [DR] Els testimonis o l’acusat, manifestar 
davant el jutge (el que saben respecte a allò que 
se’ls pregunta). L’acusat  a declarar que no 
recordava res. Avui declaren els testimonis de 
càrrec. 
 condemnar 1 v. tr. [LC] [DR] Declarar 
(algú) culpable per sentència assenyalant-li una 
pena. Els jutges no es decidiren a condemnar-lo. 
L’han condemnat per lladre. Condemnar a mort  
a deu anys de presó, a una multa. [...] 
 
(Per a més informació veure apartat “Comentari 
de la traducció”.) 

Doc. sentence [...] an 
offence 
(includin
g 
proceed
ings in 
respect 
of a 
sentenc
e, a 
disposal 
or an 
order) 
[...] 

sentència BLP sentence The judgment that a court 
formally pronounces after finding a criminal 
defendant guilty; the punishment imposed on a 
criminal wrongdoer. 
 
OXL sentence n. Any order made by a court 
when dealing with an offender in respect of his 
offence, including imprisonment (which may take 
the form of a concurrent sentence or suspended 
sentence), a fine, a community order, or an 
absolute or conditional discharge. [...] 
 
OXD sentence The punishment assigned to a 
defendant found guilty by a court, or fixed by law 
for a particular offence. 
‘her husband is ser ing a three-year sentence for 
 raud’ [...] 
 
CAD sentence noun a punishment given by a 
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judge in court to a person or organization after 
they have been found guilty of doing something 
wrong [...] 
 
COD sentence [...]2. variable noun In a law court, 
a sentence is the punishment that a person 
receives after they have been found guilty of a 
crime. 
They are already serving prison sentences for 
their part in the assassination. 
He was given a four-year sentence. [...] 

DSC sentence: sentència condemnatòria, 
condemna, pena (Dret Processal Penal) 

TEJ sentence 
ca pena imposada n f  
es pena impuesta  
en sentence  
Dret. Administració 
 
TER sentence 
ca pena imposada, n f  
es pena impuesta  
en sentence  
<Dret. Administració> 
 
DCA sentence noun 
2 JUR sentència feminine. 
 
IEJ sentència DRET PROCESSAL Espanya 
(Del llatí sententia, ‘opinió’, derivat de sentire, 
‘opinar’, ‘pensar.’) Resolució judicial que decideix 
definitivament el plet o la causa en qualsevol 
instància o recurs, o bé qualsevol altra decisió 
que, d’acord amb les lleis processals, hagi de 
tenir aquesta forma. es sentencia 
 condemna1 f. DRET PENAL Inespecífic  
Classe i extensió d’una pena. es condena 
 condemna2 f. DRET CIVIL DRET PENAL 
Inespecífic Part decisòria de la sentència, en la 
qual hom imposa, en les causes criminals, una 
pena a la persona acusada o, en les causes 
civils, l’obligació a la persona demandada de 
satisfer les peticions de la persona demandant. 
[...] es condena 
 pena f. DRET PENAL Espanya  
Càstig infligit per un jutjat o un tribunal a qui ha 
comès un delicte o una falta. 
 
IEC sentència [...]2 1 f. [LC] [DR] [AD] En jur., 
decisió formulada pel jutge o pel tribunal en 
acabar-se una instància del procés judicial. La 
sentència del tribunal. Pronunciar, llegir, escoltar, 
la sentència. [...] 
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 condemna f. [LC] [DR] Condemnació, 
especialment en el sentit judicial de la sentència 
condemnatòria i de la pena donada. Pronunciar la 
condemna. Condemna severa. Quina condemna 
ha tingut? Condemna a presó, a mort. Complir la 
condemna. No ha sofert mai cap condemna. 
 pena 1 1 f. [AD] [DR] [RE] Càstig que el 
jutge o el tribunal imposa per sentència a qui ha 
comès un delicte o una falta. El tribunal el jutjà 
mereixedor de pena. Infligir, aplicar, una pena. 
Alleujar, mitigar, una pena. Condonar una pena. 
Pena aflictiva, infamant. Pena corporal, 
pecuniària. Sota pena de mort o sota pena de la 
vida. [...] 
 
REFLEXIÓ: pel context, sentence ha de fer 
referència a un document jurídic i no a la pena o 
condemna que s’estableix en aquest document. 

P. 
Doc. 

disposal [...] an 
offence 
(includin
g 
proceed
ings in 
respect 
of a 
sentenc
e, a 
disposal 
or an 
order) 
[...] 

disposició 
 

BLP disposal Patents. A patent application’s 
termination by withdrawal, rejection, or grant. In 
some countries, the meaning is limited to 
rejection. 
 
OXL disposal ø 
 
OXD disposal 1  The action or process of 
getting rid of something.  ‘the disposal o  
radioacti e waste’      count noun ‘consents  or 
disposals at sea’     
[...] 2  The sale of shares, property, or other 
assets.  ‘the disposal o  his shares in the 
company’      count noun ‘disposals o   ixed and 
non-current assets’  [...] 
 
CAD disposal the act of getting rid of something, 
especially by throwing it away: waste disposal the 
disposal of hazardous substances [...] 
 
COD disposal [...] 
2. uncountable noun [oft noun NOUN] 
Disposal is the act of getting rid of something that 
is no longer wanted or needed. ...methods for the 
permanent disposal of radioactive waste. [+ of] 
...waste disposal sites. [...] 
in British noun 
1. the act or means of getting rid of something 
2. placement or arrangement in a particular order 
3. a specific method of tending to matters, as in 
business 
4. the act or process of transferring something to 
or providing something for another 
5. the power or opportunity to make use of 
someone or something (esp in the phrase at 
one's disposal) 
6. a means of destroying waste products, as by 
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grinding into particles 

DSC disposal: alienació, transmissió, disposició, 
venda (Dret) 

TEJ disposal ø  
 
TER disposal ø 
 
DCA disposal noun 1 [removal] eliminació 
feminine. 
2 [availability]: at somebody's disposal a 
disposició d'algú 
 
IEJ alienació2 f. DRET Inespecífic Acte pel 
qual una persona transmet a una altra o a d’altres 
el domini o un altre dret sobre una cosa. es 
enajenación 
 alienació3 f. DRET Inespecífic Acció i 
efecte d’alienar. Ex.: L’alienació d’un aprofitament 
 orestal. L’alienació dels seus béns.  lienació 
mental. es enajenación 
 alienar v. tr. DRET PÚBLIC Inespecífic Fer 
passar a altri la propietat, el domini o un altre dret 
{sobre una cosa}. Ex.: L’ juntament no pot 
alienar els terrenys públics. 
 transmissió f. DRET Inespecífic Acció i 
efecte de transmetre. es transmisión 
 transmetre v. tr. DRET Inespecífic Fer 
passar o cedir {un dret, un títol, una obligació o un 
poder} a una altra persona. Ex.: El monarca 
transmeté el llegat als seus successors. La 
comtessa transmeté els seus drets al seu fill 
primogènit. 
 disposició1 f. DRET PÚBLIC Inespecífic 
Acció i efecte de disposar. Ex.: La disposició de 
l’articulat no permet di erenciar l’objecte de 
l’objectiu d’aquesta llei. 
 disposar1 v. tr. DRET PÚBLIC Inespecífic 
Regular o decidir Ex.: L’ juntament ha disposat 
dos dies de festa del poble. El jutge ha disposat el 
trasllat del cadàver 
 disposició3 f. DRET CONSTITUCIONAL 
Catalunya Enunciat que forma part d’un text o 
d’un document normatiu. 
 
IEC alienació f. [PS] [DR] [SO] Acció d’alienar 
o d’alienar-se; l’efecte. L’alienació d’un 
aprofitament forestal. 
 alienar 1 v. tr. [LC] [DR] Fer passar a altri la 
propietat, el domini, (d’alguna cosa). Els hereus 
no podien alienar aquells béns.  
2 tr. [LC] Fer perdre, allunyar de si, (l’afecte, 
l’amistat, la benvolença, etc., d’algú). El seu mal 
geni li ha alienat l’amistat de tothom.  
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3 1 tr. [LC] [PS] [MD] Fer perdre (a algú) el seny, 
la raó.  
3 2 intr. pron. [LC] Perdre el seny, la raó.  
4 tr. [SO] [PO] Fer que (algú o una col·lectivitat) 
actuïn d’acord amb interessos que els són aliens 
per causa d’influències ideològiques o de 
condicions socials, econòmiques o polítiques. La 
repressió no ha aconseguit d’alienar aquest 
poble. 
 transmissió 1 f. [LC] [TC] [DR] [EL] Acció 
de transmetre; l’efecte. Transmissió de drets. [...] 
 disposició [...] 
2 f. [LC] [AD] [DR] Allò que està disposat, decidit, 
establert. Les disposicions de la llei. Una 
disposició testamentària. Disposició transitòria 
d’una norma. [...] 
 
REFLEXIÓ: pel context, disposal ha de fer 
re er ncia a una part d’un document. 

Doc. order [...] an 
offence 
(includin
g 
proceed
ings in 
respect 
of a 
sentenc
e, a 
disposal 
or an 
order) 
[...] 

ordre BLP order 1. A command, direction, or 
instruction. 2. A written direction or command 
delivered by a court or judge. The word generally 
embraces final decrees as well as interlocutory 
directions or commands.  
 
OXL order n.1 A decision of the court other than 
a judgment (which is the final decision of the court 
in relation to a claim). [...] 2 The document bearing 
the seal of the court recording its decision in a 
case. 
3 A subdivision of the Rules of the Supreme 
Court and the County Court Rules, some of which 
are retained in Schedules 1 and 2 to the Civil 
Procedure Rules. 
 
OXD order [...] An authoritative command or 
instruction. 
‘he was not going to take orders from a mere 
administrator’ [with infinitive] ‘the skipper ga e the 
order to abandon ship’ 
2.1 A verbal or written request for something to be 
made, supplied, or served. ‘the  irm has won an 
order  or six tankers’       
2.2 A thing made, supplied, or served as a result 
of an order. ‘he would deli er special orders  or 
the Sunday dinner’       
2.3 A written direction of a court or judge. ‘she 
was admitted to hospital under a guardianship 
order’       
2.4 A written direction to pay money or deliver 
property. 
 
CAD  order noun (INSTRUCTION) something 
that someone tells you you must do [...] 
 

http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-2110
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COD order [...] 3. countable noun If someone in 
authority gives you an order, they tell you to do 
something. The activists were shot when they 
refused to obey an order to halt. [+ to-infinitive] 
4. countable noun A court order is a legal 
instruction stating that something must be done. 
She has decided not to appeal against a court 
order banning her from keeping animals. 
 
DSC order: 1. Ordre, decret (Dret) 
[...] 2. Resolució judicial, interlocutòria (Dret) [...] 3. 
Ordre (instruccions o indicacions de fer alguna 
cosa) [...] 
 
TEJ order 
ca ordre n f  
es orden n f  
Dret penal i penitenciari > Dret processal penal 
Dret penal i penitenciari > Dret penitenciari 
 order 
ca ordre n f  
es orden n f  
Dret administratiu > Fonts de l'ordenament 
administratiu 
Disposició reglamentària, de rang inferior al 
decret, dictada per un ministre o conseller en 
l'àmbit de les competències que li són pròpies. 
 
TER order 
ca ordre, n f  
es orden, n f  
<Dret penal i penitenciari > Dret processal 
penal>, <Dret penal i penitenciari > Dret 
penitenciari> 
 order 
ca ordre, n f  
es orden, n f  
<Dret administratiu > Fonts de l'ordenament 
administratiu> 
Disposició reglamentària, de rang inferior al 
decret, dictada per un ministre o conseller en 
l'àmbit de les competències que li són pròpies. 
 manament 
ca manament, n m  
ca ordre, n f  
es mandamiento, n m  
es orden, n f  
<Dret administratiu > Activitat administrativa> 
Acte administratiu que obliga l'administrat a 
realitzar una activitat determinada. 
 
DCA order noun 1 [instruction] ordre feminine 
[...] 
 
IEJ ordre2 f. Dret Inespecífic Manament o 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=ordre&dicc_74=on
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prescripció que cal obeir o seguir, com a emanats 
d’una autoritat competent. Ex.: La columna va 
rebre ordre d’a ançar. Obeir una ordre. [...] es 
orden 
 
IEC ordre [...] 3 2 m. [LC] [AD] [DE] Situació de 
respecte de les normes establertes per la societat 
que permeten la convivència. Els governs han de 
mantenir l’ordre.  mants  amics  de l’ordre. 
Forces de l’ordre.  
3 3 [LC] [AD] ordre públic Ordre 3 2 . [...] 8 1 f. 
[LC] [ECT] [AD] [DE] Manament, prescripció, que 
cal obeir, seguir, com a emanats d’una autoritat 
competent. La columna  a rebre ordre d’a ançar. 
 beir  desobeir  una ordre. Mot d’ordre.  o obeir 
les ordres del metge. Ordre ministerial. Ordre de 
pagament, de lliurament. Ordre de borsa. Ordre 
d’ingrés. 

REFLEXIÓ: pel context, disposal ha de fer 
re er ncia a una part d’un document. 

Doc. appeal […] an 
appeal 
or 
procedu
ral 
applicati
on in 
connecti
on with 
the 
proceed
ings 
mention
ed in 
sub-
paragra
ph (i) or 
(ii) [...] 

recurs 
d’apel·laci
ó 

BLP appeal 1. A proceeding undertaken to have 
a decision reconsidered by a higher authority; 
esp., the submission of a lower court’s or 
agency’s decision to a higher court for review and 
possible reversal. – Also termed petition in error; 
(in Scots law) falsing of dooms. 
 
OXL appeal n. An application for the judicial 
examination by a higher tribunal of the decision of 
any lower tribunal. [...] 
 
OXD appeal [...] Law An application to a higher 
court for a decision to be reversed.‘he has 28 
days in which to lodge an appeal [...] 
 
CAD appeal [...] a request made to a court of law 
or to someone in authority to change a previous 
decision: 
The case went to the court of appeal/the appeal 
court. 
He won his appeal and the sentence was halved. 
She has lodged (= made) an appeal against the 
severity of the fine. 
 
COD appeal in British [...] 4. law a. the judicial 
review by a superior court of the decision of a 
lower tribunal b. a request for such review c. the 
right to such review [...]  

DSC appeal: apel·lació, recurs d’apel·lació, 
recurs (Dret Processal)  

TEJ appeal ø 
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TER appeal ø 
 
DCA appeal [...] noun 2 JUR apel·lació feminine. 
 
IEJ apel·lació1 f. DRET PROCESSAL 
Inespecífic Recurs d’apel·lació1. Ex.: Apel·lació 
contra una sentència. es apelación 
 apel·lació2 f. DRET CANÒNIC Inespecífic 
Recurs judicial que la llei posa a disposició de les 
parts per a impugnar una sentencia que 
consideren injusta. [...] es apelación 
 recurs d’apel·lació1 c. nom. m. DRET 
CIVIL DRET PROCESSAL Inespecífic Recurs 
ordinari i devolutiu que té per objecte que el 
tribunal jeràrquicament superior esmeni, d’acord 
amb el dret, la resolució del tribunal inferior. [...] 
 recurs1 m. DRET Inespecífic Demanda, 
instància o reclamació feta a una autoritat 
administrativa superior amb vista a anul·lar o 
reformar un acte d’un òrgan inferior, que hom 
considera perjudicial per als drets propis. Ex.: La 
ciutadana ha decidit interposar un recurs contra 
l’acord de l’òrgan administratiu. es recurso 
 recurs2 m. DRET PROCESSAL Espanya 
Mitjà d’impugnació que la llei concedeix a les 
parts, en tota mena de judicis, per demanar 
l’esmena d’una resolució judicial o un nou 
examen de la causa, ja sigui davant la mateixa 
instància que l’ha dictada, ja sigui davant un 
tribunal superior. El recurs és un instrument 
processal posat a disposició de les parts que 
permet modificar o anul·lar un acte administratiu o 
una resolució judicial que encara no ha produït 
l’efecte de cosa jutjada formal, pel mateix òrgan 
judicial que l’ha dictat o per un altre, el qual dicta 
una altra resolució durant el mateix procés que 
confirma, revoca o anul·la l’emesa anteriorment. 
[...] es recurso 
 recurs3 m DRET Inespecífic  
Acció de demanar l’anul·lació o la modificació 
d’un acte administratiu o d’una resolució judicial. 
Ex.: Interposar un recurs. Recurs ordinari. Recurs 
d’apel·lació. [...] es recurso 
 recurs4 m. DOCUMENTACIÓ JURÍDICA 
DRET Inespecífic Document en què s’exposa 
una demanda d’anul·lació o modificació d’un acte 
administratiu o d’una resolució judicial. 
 
IEC  apel·lació  
1 f. [LC] [DR] Acció d’apel·lar. Apel·lació contra 
una sentència. [...] 
 apel·lar [...] 2 1 intr. [LC] [DR] Recórrer al 
jutge o al tribunal superior perquè revoqui, esmeni 
o anul·li la sentència, que es creu injusta, dictada 
per l’inferior. [...] 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=apel%C2%B7laci%C3%B3&dicc_74=on
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 recurs 1 1 m. [AD] [DR] Acció de demanar 
l’anul·lació o la modificació d’un acte administratiu 
o d’una resolució judicial. Interposar un recurs. 
Recurs ordinari. Recurs d’apel·lació  de cassació  
de revisió.  
1 2 m. [AD] [DR] Document en què s’exposa 
aquesta demanda. [...] 

Doc. procedural 
application 

[…] an 
appeal 
or 
procedu
ral 
applicati
on in 
connecti
on with 
the 
proceed
ings 
mention
ed in 
sub-
paragra
ph (i) or 
(ii) […] 

petició 
processal 

BLP procedural application ø 
 application 1. A request or petition. 2. 
MOTION [...] 
 motion 1. A written or oral application 
requesting a court to make a specified ruling or 
order. […] 
 
OXL procedural application ø 
 application ø 
 
OXD procedural application ø 
 application NOUN 1  A formal request to 
be considered for a position or to be allowed to do 
or have something, submitted to an authority, 
institution, or organization.  ‘an application  or 
lea e’      mass noun ‘licences are a ailable on 
application’    as modifier ‘an application  orm’   
2  mass noun The action of putting something 
into operation.  ‘the application o  general rules to 
particular cases’      count noun ‘massage has 
far-reaching medical applications’ [...] 
 
CAD procedural application ø 
 application noun (REQUEST) an official 
request for something, usually in writing [...] noun 
(USE) a way in which something can be used for 
a particular purpose: The design has many 
applications.  
 procedural relating to the usual or official 
way in which something is done: [...] So the first 
solution I would describe is procedural, applying a 
formula and doing a calculation. 
procedural issues/problems/questions 
 
COD procedural application ø 
 application 1 countable noun [NOUN to-
infinitive] [oft on/upon N] 
An application for something such as a job or 
membership of an organization is a formal written 
request for it. 
His application for membership of the 
organisation was rejected. [+ for] [...] 2. variable 
noun The application of a rule or piece of 
knowledge is the use of it in a particular situation. 
Students learned the practical application of the 
theory they had learned in the classroom. [+ of] 
The book provides an outline of artificial 
intelligence and its application to robotics. [Also + 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/official
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/request
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/particular
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/purpose
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/design
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/relate
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/official
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/solution
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/apply
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/formula
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/calculation
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/issue
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/question
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/membership
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/formal
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/knowledge
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/situation
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to] 
 
DSC procedural application ø 
 application. 1. Sol·licitud, petició (Dret) [...] 
2. Aplicació (industrial) [...] 3. Aplicació (d’una 
norma) [...] 
 
TEJ rocedural application ø 
 application ø 
 
TER rocedural application ø 
 application ø 
 
DCA application noun 1 [gen] aplicació 
feminine. 2 [for job, college, club]: application 
(for) sol·licitud feminine (per a). 
 
IEJ sol·licitud ø 
 sol·licitar v. tr. DRET Inespecífic  
Mirar d’obtenir {alguna cosa} fent les diligències 
necessàries. Ex.: Va sol·licitar la plaça 
d’administrati a a les o icines de l’ juntament. El 
detingut sol·licit  l’assist ncia d’un lletrat. Sin. 
compl.: demanar1 v. tr. es interesar, recabar, 
solicitar 
 petició2 f. DRET Inespecífic  
Demanda escrita adreçada al jutge o jutgessa o a 
l’autoritat que té el poder de concedir. Ex.: 
Presentar una petició al Parlament. es petición 
 aplicació ø 
 aplicar2 v. tr. DRET Inespecífic  
Fer obrar, sobre algú o alguna cosa, l’acció o 
l’esforç {d’algú o d’alguna cosa}. Ex.: Pertoca al 
poder judicial la  unció d’administrar justícia  
aplicar i interpretar les lleis i la resta de 
normativa.El tribunal ha aplicat una pena de tres 
anys a l’acusat. 
 
IEC sol·licitud [...] 2 f. [LC] Escrit en què se 
sol·licita alguna cosa. Cal presentar les sol·licituds 
d’ingrés abans del dia quin e. 
 petició [...] 2 f. [LC] [DR] [AD] Demanda 
escrita adreçada al jutge o a l’autoritat que té el 
poder de concedir. Presentar una petició al 
Parlament. [...] 
 aplicació 1 f. [LC] Acció d’aplicar o 
d’aplicar-se; l’efecte. L’aplicació d’un pegat sobre 
un gra. L’aplicació d’un medicament a un malalt. 
L’aplicació d’una pena. El punt d’aplicació d’una 
 orça. L’aplicació de les arts a la indústria.  quest 
alumne ha demostrat una gran aplicació. [...] 
 al·legació 1 1 f. [LC] [DR] Acció d’al·legar; 
l’efecte; la cosa al·legada. Període d’al·legacions.  
1 2 [DR] al·legació de dret Invocació d’un 
fonament de dret en un procés o en un 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=aplicaci%C3%B3&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=application&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=for&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=sol%C2%B7licitud&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=per&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_74=on
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procediment administratiu en defensa d’una 
petició o d’una pretensió jurídica.  
1 3 [DR] al·legació de fet Invocació d’un fet en un 
procés o en un procediment en defensa d’una 
pretensió o d’una petició jurídica.  
2 f. [LC] [DR] Al·legat. 
 
GOO ES “petició jurídica” 50 resultats 
GOO ES “petició processal” 6 resultats 
 
RTC LEC Llei d’enjudiciament criminal 
[...] Contra les interlocutòries denegatòries de la 
reforma així pretesa, no es pot utilitzar el recurs 
d’apel·lació ni cap altre recurs, però es pot 
reproduir davant l’audiència corresponent la 
petició de processament formulada per la part a 
qui s’hagi denegat, quan, personada davant el 
tribunal esmentat, si fa ús d’aquest dret, evacuï el 
trasllat a què es refereix l’article 627 d’aquesta 
mateixa Llei, precisament dins del termini pel qual 
s’hagi conferit aquest trasllat. [...] 
 
GOO ES “petició de processament” 10 resultat 
 
IEJ processament m. DRET Inespecífic Acció 
de procesar. es procesamiento 
 processar v. tr. DRET PROCESSAL 
Inespecífic Formar causa criminal {contra una 
persona} i declarar-la presumpta culpable d’un 
delicte en tot o en part. Ex.: El detingut ja havia 
estat processat anteriorment. es procesar 
 
 
REFLEXIÓ: en el reglament, procedural 
application apareix just després de application, 
que s’ha traduït per recurs d’apel·lació. Per tant 
sembla que procedural application ha de 
significar no “aplicació”, sinó “sol·licitud” o “petició” 
relacionada amb el procés penal. Sembla que el 
terme complet en anglès no s’ha trobat a les fonts 
consultades, però separadament es pot intuir la 
traducció del terme per petició processal o petició 
de processament. Gràcies a la Llei 
d’enjudiciament penal, s’entén que petició de 
processament és semblant a un recurs 
d’apel·lació en tant que és una segona via per 
reclamar una resolució judicial si el recurs 
d’apel·lació no ha sigut possible.  

    PART 2  

Conc. police 
questionin
g 

[...] Police 
custody 
and police 
questioning 
[...] 

interroga
tori 

BLP police questioning ø 
 
OXL questioning ø 
 questioning of suspects See 
interrogation 
 interrogation n. The questioning of 

http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-2048
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suspects by the police. [...] 
 
OXD questioning NOUN mass noun 1  The 
action of asking someone questions, especially in 
an official context.  ‘the young lieutenant escorted 
us to the barracks  or questioning’ [...] 
 
CAD questioning noun the situation in which 
the police ask someone questions about a crime: 
Three suspects were taken in by police for 
questioning. 
 
COD questioning ø 
 
DSC  questioning ø 
 
TEJ  questioning ø 
 
TER  questioning ø 
 
DCA  questioning noun interrogatori masculine 
 
IEJ  questioning ø 
 
IEC  questioning m. [LC] Sèrie de preguntes, 
especialment les fetes per un jutge al reu o als 
testimonis o pel Govern, per un superior, etc., als 
seus subordinats. 

 

REFLEXIÓ: tant a Escòcia com a Espanya 
l’interrogatori es porta a terme a la  ase inicial del 
procés policial i a càrrec de la policia. Per tant, 
questioning és equi alent  uncional d’interrogatori. 

P. 
Doc. 

paragraph [...] 3.—(1) 
Paragraph 
(2) applies 
where a 
person is— 
(a) in police 
custody; or 
[...]   

apartat BLP paragraph ø 
 
OXL paragraph ø 
 
OXD paragraph noun A distinct section of a 
piece of writing, usually dealing with a single 
theme and indicated by a new line, indentation, or 
numbering. ‘the concluding paragraph’ ‘the 
information set out in paragraph 3’ 
 
CAD paragraph noun a short part of a text, 
consisting of at least one sentence and beginning 
on a new line. It usually deals with a single event, 
description, idea, etc. 
 
COD paragraph countable noun 
A paragraph is a section of a piece of writing. A 
paragraph always begins on a new line and 
contains at least one sentence. The length of a 
paragraph depends on the information it conveys. 
 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/situation
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/police
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ask
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/question
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/crime
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/suspect
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/police
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=interrogatori&dicc_74=on
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/short
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/part
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/text
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/sentence
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/beginning
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/line
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/deal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/single
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/event
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/description
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/idea
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/section
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/always
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/begin
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sentence
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DSC paragraph: apartat 
 article: article (en normes), clàusula (en 
contractes) (Dret) Expressions: In Article 5, 
paragraph 1, of the Charter: en l’article 5, apartat 
1, de la Carta 
 
TEJ paragraph ø 
 
TER paragraph ø 
 
DCA paragraph noun paràgraf masculine. 
 
IEJ apartat ø 
 
IEC apartat [...] 2 m. [LC] Fragment d’un escrit 
o d’un imprès separat d’un altre o d’altres per un 
punt i a part. El darrer apartat de l’article 2 de la 
Llei. [...]  

LEP II 3  Estructura i  orma dels textos 
parlamentaris II 3 1  La redacció dels textos 
normatius  

II.3.1.1. L'estructura de les normes. La llei  

Les normes que aprova el Parlament són les lleis 
i les normes de caràcter intern, com el Reglament 
o els Estatuts del règim i el govern interiors. [...] 

II.3.1.4. La part dispositiva: articulat  

La unitat bàsica en què es divideix la part 
dispositiva o articulat és l'article. Alhora l'article es 
pot subdividir en apartats. [...] 

Els articles s'agrupen normalment en capítols, i 
aquests, en títols. [...] En alguns casos, els 
capítols es poden subdividir en seccions, que 
agrupen articles amb un contingut homogeni, i 
aquestes alhora es poden subdividir en 
subseccions. [...] 

Conc. safeguard [...] for the 
purpose of 
safeguardi
ng the 
fairness of 
the police 
proceeding
s in 
accordance 
with the 
Directive 
[...] 

salvagua
rdar 

BLP safeguard [...] safeconduct Int’l law. 1. A 
provilege granted by a belligerent allowing an 
enemy, a neutral, or some other person to travel 
within or through a designated area for a specific 
purpose. 2. A document conveying tis privilegi. 
 
OXL safeguard ø 
 
OXD safeguard VERB [WITH OBJECT] Protect 
from harm or damage with an appropriate 
measure.  ‘a framework which safeguards 
employees from exploitation’ 
 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=par%C3%A0graf&dicc_74=on
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CAD safeguard verb to protect something from 
harm: 
The union safeguards the interests of all its 
members. 
 
COD safeguard 1. verb To safeguard something 
or someone means to protect them from being 
harmed, lost, or badly treated. 
[formal] 
They will press for international action to 
safeguard the ozone layer. [VERB noun] 
The interests of minorities will have to be 
safeguarded under a new constitution. [VERB 
noun] 
...new guidelines to safeguard bill payers from 
future price rises. [VERB noun + from] 
 
DSC safeguard ø 
 
TEJ safeguard ø 
 
TER safeguard ø 
 
DCA safeguard transitive verb: to safeguard 
something / somebody (against something) 
salvaguardar alguna cosa / algú (d'alguna cosa). 
 
IEJ salvaguardar v. tr. DRET Inespecífic 
Posar sota la pròpia salvaguarda. Ex.: En cas 
d’enderrocament  per sal aguardar els drets dels 
llogaters  el propietari garanteix l’allotjament 
pro isional d’aquests  ins que puguin retornar a 
l’habitatge. es salvaguardar 
 salvaguarda f. DRET Inespecífic Acció de 
garantir la vida, la llibertat i els béns d’algú. Ex.: 
La salvaguarda de les lleis. es salvaguardia 
 
IEC salvaguardar v. tr. [LC] [DR] Posar sota la 
pròpia salvaguarda. 
 salvaguarda 1 f. [LC] [DR] Acció de 
garantir la vida, la llibertat, els béns, d’algú. La 
salvaguarda de les lleis. 2 f. [LC] Custòdia 1. 
Posar-se sota la sal aguarda d’algú. 
 
RTC LTR 
 

5. L’assistència de l’intèrpret es pot prestar per 

mitjà de videoconferència o qualsevol mitjà de 

telecomunicació, llevat que el tribunal o jutge o el 

fiscal, d’ofici o a instància de l’interessat o de la 

seva defensa, acordi la presència física de 

l’intèrpret per salvaguardar els drets de l’imputat o 

acusat.  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/protect
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/harm
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/union
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/interest
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/its
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/member
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/harm
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/badly
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https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=something&dicc_73=on
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https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alguna&dicc_74=on
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https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=/&dicc_74=on
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Conc. fairness [...] for the 
purpose of 
safeguardi
ng the 
fairness of 
the police 
proceeding
s in 
accordance 
with the 
Directive 
[...] 

justícia BLP fairness ø fair 1. Impartial; just; equitable; 
disinterested. 2. Free of bias or prejudice.  
 
OXL fairness ø 
 
OXD fairness NOUN mass noun 1  Impartial 
and just treatment or behaviour without 
favouritism or discrimination.  ‘part o  my role is to 
ensure  airness to all parties’      ‘I was 
impressed with her fairness and firm hand as 
manager’ 
 
CAD fairness the quality of treating people 
equally or in a way that is right or reasonable: 
He had a real sense of fairness and hated 
injustice. The ban on media reporting has made 
some people question the fairness of the election 
(= ask whether it was fair). 
 
COD fariness 1. uncountable noun 
Fairness is the quality of being reasonable, right, 
and just. 
He said that there had to be fairness for both 
victims of crime and suspects. 
...concern about the fairness of the election 
campaign. 
 
DSC fairness ø  
 fair: just, equitatiu (Dret) 
 
TEJ fairness ø 
TER fairness ø 
 
DCA fairness noun [justness] justícia feminine; 
in fairness (to) per ser justos (amb). 
 
IEJ justícia2 f. DRET Inespecífic  
Poder de fer allò que s’ha de fer segons el dret i 
la raó. Ex.: La justícia divina. La justícia humana. 
 justícia3 f. DRET Inespecífic  
Exercici del poder de fer allò que s’ha de fer 
segons el dret i la raó. Ex.: Demanar justícia. 
Obtenir justícia. 
 justícia4 f. DRET Inespecífic  
Exercici de la justícia per qui n’està encarregat. 
Ex.: Ministre de Justícia. Consellera de Justícia. 
Administrar justícia. Recórrer a la justícia. 
 justícia5 f. DRET Inespecífic  
Qualitat d’allò que és fet amb equitat. Ex.: La 
justícia de la me a petició. La justícia d’una 
causa. 
 
IEC justícia 
1 f. [LC] [RE] [FS] Virtut moral per la qual hom té 
com a guia la veritat, hom és inclinat a donar a 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/quality
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cadascú el que li pertany, a respectar el dret. 
Practicar la justícia. Obrava sempre segons la 
justícia. Això és de justícia.  
2 1 f. [LC] [DR] Allò que s’ha de fer segons dret i 
raó. Fer justícia. Cal fer justícia a les seves virtuts, 
cal reconèixer-les.  
2 2 f. [LC] [DR] Poder de fer-ho. La justícia divina. 
La justícia humana.  
2 3 f. [LC] [DR] Exercici d’aquest poder. Demanar 
justícia. Obtenir justícia.  
3 f. [LC] [DR] Exercici de la justícia per qui n’està 
encarregat. Ministre de Justícia. Consellera de 
Justícia. Administrar justícia. Recórrer a la 
justícia.  
4 1 f. [LC] [DR] Qualitat d’allò que és fet amb 
equitat. La justícia de la meva petició. La justícia 
d’una causa. [...] 

Voc. 
gen. 

arrange [...] A 
constable 
may 
arrange for 
interpretatio
n 
assistance 
to be 
provided 
from a 
remote 
location by 
means of 
communica
tions 
technology 
[...] 

organitza
r 

BLP arrange ø 
 
OXL arrange ø 
 arrangement ø 
 
OXD arrange [...] 2 Organize or make plans for 
(a future event) ‘they hoped to arrange a meeting’ 
no object ‘my aunt arranged  or the  urniture to be 
stored’ 2.1 no object Reach agreement about an 
action or event in advance. ‘I arranged with my 
boss to ha e the time o  ’      with infinitive ‘they 
arranged to meet at ele en o'clock’   
2.2 Ensure that (something) is done or provided 
by organizing it in advance. ‘accommodation can 
be arranged i  required’ [...] 
 
CAD arrange verb (PLAN) to plan, prepare for, 
or organize something: 
I'm trying to arrange my work so that I can have a 
couple of days off next week. [...] 
 
COD arrange 1. verb If you arrange an event or 
meeting, you make plans for it to happen. 
She arranged an appointment for Friday 
afternoon at four-fifteen. [VERB noun] 
This time it was a friend ringing to try to arrange a 
fishing trip in Scotland. [VERB noun] 
The prime minister threw the carefully arranged 
welcome into chaos. [VERB-ed] 
2. verb If you arrange with someone to do 
something, you make plans with them to do it. 
I've arranged to see him on Friday morning. 
[VERB to-infinitive] 
It was arranged that the party would gather for 
lunch in the Royal Garden Hotel. [be VERB-ed 
that] 
He had arranged for the boxes to be stored until 
they could be collected. [VERB + for] 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/plan
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/prepare
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/organize
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/trying
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/work
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/couple
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/day
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/week
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/event
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/meeting
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/happen
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[Also VERB that] 
3. verb If you arrange something for someone, 
you make it possible for them to have it or to do it. 
I will arrange for someone to take you round. 
[VERB + for] 
The hotel manager will arrange for a baby-sitter. 
[VERB + for] 
I've arranged your hotels for you. [VERB noun] 
Transport is not included but can be arranged. [be 
VERB-ed] 
 
DSC  arrange ø 
 arrangement: 1. Acord (Dret Int. Públic). 
Instrument que fixa les mesures d’aplicació d’un 
tractat internacional 
2. Acord, arranjament, transacció (en un 
procediment de fallida) (Dret Mercantil) 
 
 
TEJ arrange ø 
 
TER arrange ø 
arrangement 
ca ajust, n m 
es ajuste 
fr arrangement  
it accordo  
<Dret. Administració pública> 
Acció de concertar les condicions d'un contracte, 
d'una transacció, etc. 
 
DCA arrange transitive verb 
1 [flowers, books, furniture] endreçar.  
2 [event, meeting, party] organitzar; to arrange to 
do something convenir fer alguna cosa; to 
arrange something for somebody organitzar 
alguna cosa algú; to arrange for somebody to do 
something fer el que calgui perquè algú faci 
alguna cosa. 
 
IEJ arranjar1 v. tr. DRET Inespecífic  
Disposar en l’ordre que convé o en la manera 
més adequada a un fi. Ex.: Han arranjat l’arxiu de 
manera que sigui més fàcil la consulta dels 
documents classificats.  
Sin. compl.: endreçar v. tr., endegar1 v. tr. es 
acondicionar 
 arranjar2 v. tr DRET PÚBLIC Inespecífic 
Posar i articular {interessos o actes jurídics en 
principi no concordes} en harmonia. Ex.: Els 
pledejadors han arranjat el con licte amb l’ajuda 
dels seus advocats. es arrreglar 
 
IEC arranjar 1 1 v. tr. [LC] Disposar en l’ordre 
que convé, en la manera més adequada a un fi. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/possible
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=endre%C3%A7ar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=organitzar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=arrange&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=do&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=something&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=convenir&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=fer&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alguna&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cosa&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=arrange&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=something&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=for&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=somebody&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=organitzar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alguna&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cosa&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alg%C3%BA&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=arrange&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=for&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=somebody&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=do&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=something&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=fer&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=el&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=que&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=calgui&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=perqu%C3%A8&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alg%C3%BA&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=faci&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alguna&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cosa&dicc_74=on
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=683244
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=683225
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Arranjar una sala, una biblioteca. [...] 
1 3 v. tr. [LC] Fer els treballs, les diligències, 
conduents a la realització (d’una convinença). 
Arranjar un casament.  
1 4 v. tr. [LC] Establir, regular, (un assumpte) de 
comú acord amb algú. Arranjar un negoci.  
2 intr. pron. [LC] Enginyar-se per aconseguir un fi, 
per sortir d’una situació difícil, per evitar un perill, 
etc. Jo no sé com es va arranjar per escapar-se 
de pagar la indemnització que li exigien. Noi, jo et 
deixo: ja t’arranjar s. [...] 
 organitzar 1 3 v. tr. [LC] Disposar i 
coordinar (un conjunt de persones, de coses o de 
mitjans) per tal d’aconseguir una finalitat 
determinada. Ha organitzat el repartiment de 
paquets per barris. Ha organitzat tots els nois i 
noies del barri per preparar una obra de teatre. 
 
REFLEXIÓ: en anglès arrange és un verb 
corrent, del llenguatge general, però que es fa 
servir en un context jurídic. Per tant, en català cal 
elevar una mica el registre. Per això es proposa 
organitzar. 

Part. within [...] the 
person to 
be 
provided 
with a 
written 
translation 
of all 
essential 
documents
—(a) within 
a 
reasonable 
period of 
time [...] 

en el 
termini 

BLP within ø 
 
OXL within ø 
 
OXD within PREPOSITION [...] 3 Occurring 
inside (a particular period of time)‘tickets were 
sold out within two hours’ ‘33 per cent offended 
again within two years o  being released’ [...] 
 
CAD within preposition, adverb inside or not 
further than an area or period of time [...]We 
recommend that this wine should be consumed 
within six months. 
 
COD within [...] 6. preposition Within a particular 
length of time means before that length of time 
has passed. About 40% of all students entering 
as freshmen graduate within 4 years. 
Within 24 hours the deal was completed. [...] 
 
DSC within ø 
 
TEJ within ø 
 
TER within ø 
 
DCA within preposition 
1 [gen] dins de; [...] 
2 [less than - distance] a menys de; [- time] en 
menys de; [...] he was within five seconds of the 
leader estava a cinc segons del líder; within the 
next six months en els pròxims sis mesos; it 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/further
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/area
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/period
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/time
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/recommend
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/wine
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/consume
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/month
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pass
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=dins&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=de&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=menys&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=de&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=en&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=menys&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=de&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=he&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=was&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=within&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=five&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=seconds&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=of&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=the&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=leader&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=estava&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cinc&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=segons&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=del&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=l%C3%ADder&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=within&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=the&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=next&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=six&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=months&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=en&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=els&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=pr%C3%B2xims&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=sis&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=mesos&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=it&dicc_73=on
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arrived within a week va arribar en menys d'una 
setmana.  
adverb dins. 
 
IEJ termini2 m. DRET Inespecífic Terme o 
temps assenyalat per a alguna cosa, 
especialment per a la finalització d’un contracte, 
per al compliment d’una obligació o per a la 
interposició d’una demanda, un recurs o un escrit. 
Ex.: Termini judicial. es plazo 
 
IEC termini  
1 1 m. [LC] [DR] Terme o temps assenyalat per a 
alguna cosa, especialment per a la finalització 
d’un contracte, per al compliment d’una obligació 
o per a la interposició d’una demanda, un recurs, 
un escrit, etc. Termini judicial. [...] 

LEP II.2.4.3. Els terminis 
II   4 3 1  L expressió dels terminis  

Quan s'indiquen terminis, ha de quedar ben clar 
quan comença i quan acaba el termini. Els 
terminis es poden expressar de maneres molt 
variades. En els textos parlamentaris, en tant que 
sigui possible, hem d'emprar una fórmula única 
per a expressar els terminis, d'acord amb el 
model següent: en el termini de [període] a 
comptar de [moment].  

Per a la primera part de la fórmula, entre les 
diverses construccions possibles (dins el termini 
de [període], dins [període], en [període], etc.), 
preferim la construcció en el termini de [període]. 
[...] 

MLJ terme/termini 
terme  s el moment final, o més rarament inicial, 
d’un espai de temps prefixat, d’un termini. També 
és un territori limitat (especialment el que forma la 
jurisdicció d’un municipi). 
 
termini  s l’espai de temps de què es disposa 
per fer una actuació determinada. Tot termini té 
un terme inicial i un terme final.  
Tot i que en la llengua general terme també 
s’utilitza com a sinònim de termini, en un 
llenguatge especialitzat com és el jurídic convé 
observar la distinció entre els dos mots.  
 
En castellà plazo és termini, i término s’utilitza tant 
en el sentit de ‘terme’ com en el de ‘termini’. […] 

Conc. determinat
ion 

[...] Review 
of a 

resolució BLP determination 1. A final decision by a court 
or administrative agency. […] 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=arrived&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=within&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=week&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=va&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=arribar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=en&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=menys&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=d'una&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=setmana&dicc_74=on
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determinati
on made 
under 
regulation 3 
or 4 [...] 

 
OXL determination ø 
 
OXD determination […] 
2.1Law The settlement of a dispute by the 
authoritative decision of a judge or arbitrator. 
‘expert determination’ 
2.2Law count noun A judicial decision or 
sentence. […] 
 
CAD determination […] 
an official judgement or decision: 
The court is required to issue a final determination 
on those issues by the end of the year. 
 
COD determination in British 
7. law the termination of an estate or interest 
8. law the decision reached by a court of justice 
on a disputed matter 
 
DSC determination ø 
 reach a determination on the merits (to): 
dictar una resolució sobre el fons d’un assumpte, 
decidir sobre el fons d’un assumpte (Dret)  
 
TEJ determination 
determinació de la pena 
ca determinació de la pena n f  
es determinación de la pena n f  
Dret penal i penitenciari > Dret penal 
 
determinació qualitativa de la pena 
ca determinació qualitativa de la pena n f  
es determinación cualitativa de la pena n f  
Dret penal i penitenciari > Dret penal 
 
determinació quantitativa de la pena 
ca determinació quantitativa de la pena n f  
es determinación cuantitativa de la pena n f  
Dret penal i penitenciari > Dret penal 
 
determinació relativa de la pena 
ca determinació relativa de la pena n f  
es determinación relativa de la pena n f  
<Dret penal i penitenciari > Dret penal> 
 
TER determination 
determinació de la pena 
ca determinació de la pena, n f  
es determinación de la pena, n f  
<Dret penal i penitenciari > Dret penal> 
 
determinació qualitativa de la pena 
ca determinació qualitativa de la pena, n f  
es determinación cualitativa de la pena, n f  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/official
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/judgement
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/court
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/required
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/issue
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/final
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/issue
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/year
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/termination
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/estate
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/interest
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/court
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/justice
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dispute
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/matter
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<Dret penal i penitenciari > Dret penal> 
 
determinació quantitativa de la pena 
ca determinació quantitativa de la pena, n f  
es determinación cuantitativa de la pena, n f  
<Dret penal i penitenciari > Dret penal> 
 
determinació relativa de la pena 
ca determinació relativa de la pena, n f  
es determinación relativa de la pena, n f  
<Dret penal i penitenciari > Dret penal> 
 
DCA determination noun determinació 
feminine. 
 
IEJ determinació ø 
 determinar v. tr. DRET PÚBLIC 
Inespecífic Fixar, assenyalar o establir 
exactament {alguna cosa} com a resultat d’una 
deliberació, d’un raonament o d’una investigació. 
Ex.: L’ juntament ha determinat les condicions 
del procés de selecció dels candidats. es 
determinar, señalar 
 resolució2 f. DRET Inespecífic  
Determinació presa per un òrgan administratiu o 
judicial sobre un afer. 
Ex.: Resolució judicial. 
 
IEC determinació 1 f. [LC] Acció de determinar 
o de determinar-se; l’efecte. 2 f. [LC] Qualitat de 
determinat. [...] 
 determinar 1 v. tr. [LC] [AD] Fixar, establir 
exactament com a resultat d’una deliberació, d’un 
raonament, d’una investigació. Encara no hem 
determinat l’hora de la sortida. Determinar la 
distància de la Terra al Sol. Determinar la densitat 
d’un cos. 2 1 tr. [LC] Prendre la decisió (de fer 
una cosa). Vaig determinar d’anar-hi. 2 2 tr. [LC] 
Portar a la decisió de fer alguna cosa. Aquesta 
consideració em va determinar a callar. [...] 
 resolució 1 f. [LC] Acció de resoldre o de 
resoldre’s; l’efecte. La resolució d’un problema  
d’una equació. Prendre una resolució. La me a 
resolució és ferma.  
2 f. [AD] [DR] Determinació presa per un òrgan 
administratiu o judicial sobre un afer. Resolució 
judicial. [...] 
 
TEGv resolució resolució definitiva f <Dret 
processal penal>  
resolución definitiva f 
resolució ferma f  
 Dret processal penal  resolución firme f  
resolució judicial f <Dret processal penal>  
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REFLEXIÓ: una resolució és la determinació 
final, per tant ens decantem per aquest terme 
especialitzat, resolució, que alhora engloba el 
terme general determinació. 

Doc. direction 
 

[...] the 
constable 
must give 
such 
direction as 
the 
constable 
considers 
necessary 
to 
safeguard 
the fairness 
of the 
police 
proceeding
s. [...] 

instrucci
ó 

BLP direction 1. The course taken in relation to 
the point toward which someone is moving; a 
point to or from which a person or thing moves. 2. 
The course on which something is aimed. 3. An 
act of guidance. 4. An order; an instruction on 
how to proceed  the judge’s direction to the jury . 
5. The address to the court contained on a bill of 
equity.  
 
OXL direction ø 
 direction to jury Instructions by a judge to 
a jury on a point of law (e.g. the definition of the 
crime charged or the nature and scope of 
possible defences). Failure to direct correctly may 
be grounds for an appeal if any resulting 
conviction is deemed unsafe. 
 
OXD direction mass noun The management or 
guidance of someone or something. ‘under his 
direction, the college has developed an 
international reputation’ [...]2directions Instructions 
on how to reach a destination or about how to do 
something. ‘Preston ga e him directions to a 
restaurant not  ar  rom the studio’ 
 
CAD direction [...] noun (CONTROL) control or 
instruction: 
The project was under the direction of a well-
known academic. 
directions [ plural ] information or orders telling 
you what to do: 
I couldn't understand the directions on the packet. 
He will be giving/issuing directions to judges on 
sentencing in the next few days. [...] 
 
COD direction in British 
noun 1. the act of directing or the state of being 
directed 
2. management, control, or guidance [...] 

DSC direction/s: instruccions, directrius (Dret) 

TEJ  direction ø 
 
TER direction ø 
 
DCA direction 
noun direcció feminine [...]  
 directions plural noun 
1 [instructions to place] senyals masculine plural, 
indicacions feminine plural. 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/control
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/instruction
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/project
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/academic
https://dictionary.cambridge.org/es/help/codes.html
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/information
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/order
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/telling
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/understand
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/packet
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/issue
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/judge
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2 [instructions for use] instruccions feminine plural 
(d'ús). 
 
IEJ instrucció f. DRET Inespecífic  
Acció i efecte d’instruir o instruir-se. Ex.: La 
instrucció del poble. es instrucción 
 directiu f. DRET Inespecífic  
Línia o norma de caràcter general que serveix de 
guiatge en la conducta o en l’actuació d’algú o 
d’algun grup. Ex.: Les directrius d’un partit polític. 
es directriz 
 
IEC instrucció [...] 2 f. pl. [LC] Ordres, 
explicacions, etc., donades a algú sobre la 
manera de conduir un afer. Donar instruccions als 
seus agents. Rebre un ambaixador instruccions 
del seu govern. [...] 
 directriu [...] 2 f. [AD] [LC] [DR] Línia o 
norma de caràcter general que serveix de guiatge 
en la conducta o en l’actuació d’algú o d’algun 
grup. Les directrius d’un partit polític. 
 
REFLEXIÓ: instrucció i directriu sembla que són 
sinònims.  

Conc. entitled [...] 6.—(1) 
A person 
entitled 
under this 
Part to be 
provided 
with 
interpretatio
n 
assistance, 
or a 
translation 
of all 
essential 
documents, 
may 
complain to 
an 
appropriate 
constable 
if— [...] 

tenir dret 
a  

BLP entitle 1. To grant a legal right to or qualify 
for. 1. Eccles. Law. To ordain as a minister.  
 
OXL entitle ø 
 
OXD entitle VERB 1 often be entitled to Give 
(someone) a legal right or a just claim to receive 
or do something. 
‘employees are normally entitled to redundancy 
pay’ with object and infinitive ‘the landlord is 
entitled to require re erences’ [...] 
 
CAD entitle (ALLOW) to give someone the right 
to do or have something: 
Being unemployed entitles you to free medical 
treatment. [ + to infinitive ] The employer is entitled 
to ask for references. [...] 
 
COD entitle 1. Verb If you are entitled to 
something, you have the right to have it or do it. If 
the warranty is limited, the terms may entitle you 
to a replacement or refund. [VERB noun + to] [...] 
 
DSC entitle ø 
entitlement to: dret, tenir dret a (Dret) 
 
TEJ entitle ø 
 
TER entitle ø 
 
DCA entitle transitive verb [allow]: to entitle 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=instruccions&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=d'%C3%BAs&dicc_74=on
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somebody to something donar algú el dret a; to 
entitle somebody to do something autoritzar algú 
a fer alguna cosa. 
 
IEJ dret1 m. DRET Inespecífic Facultat d’exigir 
allò que ens és degut, de fer allò que la llei no 
defensa, de tenir, exigir i usar allò que la llei o 
l’autoritat estableix a favor nostre o ens és 
permès per qui pot. Ex.: Jo tinc dret a cobrar els 
meus jornals. Tothom té dret a defensar el que és 
seu.  ingú no té dret sobre la  ida d’un altre. [...] 
es derecho 
 
IEC dret 1 1 m. [DR] [PO] [ECT] Facultat d’exigir 
allò que ens és degut, de fer allò que la llei no 
defèn, de tenir, exigir, usar, etc., allò que la llei o 
l’autoritat estableix a favor nostre o ens és 
permès per qui pot. Jo tinc dret a cobrar els meus 
jornals. Tothom té dret a defensar el que és seu. 
 ingú no té dret sobre la  ida d’un altre. 
Reivindicar, sostenir, el seu dret. Fer el seu dret. 
Recon ixer  negar  el dret d’algú a  er una cosa. 
Donar dret a algú a fer una cosa. Llevar a algú el 
dret de fer una cosa. Els drets de propietat. Dret 
d’asil. 

Expr. as the 
case may 
be 

[...] the 

person is 

not 

provided 

with 

interpretatio

n 

assistance, 

or (as the 

case may 

be) a 

written 

translation 

or oral 

translation 

or oral 

summary 

of all 

essential 

documents 

[...] 

segons 
el cas 

BLP case 1. A civil or criminal proceeding, 
action, suit, or controversy at law or in equity. […] 
 
OXL case n. 
1 A court action. 
2 A legal dispute. 
3 The arguments, collectively, put forward by 
either side in a court action. 
4 (action on the case) A form of action abolished 
by the Judicature Acts 1873–75. 
 
OXD as the case may be PHRASE According 
to the circumstances (used when referring to two 
or more alternatives)  ‘the authorities will decide i  
they are satisfied or not satisfied, as the case may 
be’ 
 
CAD as the case might be also whatever the 
case might be one of the stated possibilities that is 
true: 
When the election is called in April, or June, as 
the case might be, we shall be ready for it. 
 
COD as the case may be in British according to 
the circumstances 

DSC as the case may be ø 
 case: causa judicial, assumpte, 
procediment judicial, cas (en l’àmbit arbitral) (Dret 
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https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=donar&dicc_74=on
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https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alguna&dicc_74=on
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https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/state
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Processal) 

TEJ case ø 
 
TER case ø 
 
DCA case noun 1 [gen] cas masculine [...] 
whatever the case may be segons sigui el cas; in 
case of en cas de.  
2 [argument] argument masculine, raons feminine 
plural; the case for / against (something) els 
arguments a favor / en contra de (alguna cosa).  
3 JUR [trial, inquiry] plet masculine, causa 
feminine. 
 
IEJ  cas ø 
 
IEC cas 1 1 m. [LC] Dels diversos 
esdeveniments, estats, circumstàncies, que es 
poden produir o donar, un d’ells, el que s’escau a 
produir-se, el que es dona. M’ha passat un cas 
extraordinari: no he reconegut el meu germà. És 
un cas singular, estrany, rar, és tot un cas. Un cas 
previst, fortuït. [...] 
 
RTC LJO 

Article 12.  d ert ncies. [...] 2. El fabricant ha 
d’indicar les advertències de manera clarament 
visible i llegible, fàcilment comprensible i precisa 
en la joguina, en una etiqueta enganxada o en 
l’embalatge i, si és procedent, en les instruccions 
d’ús que acompanyin la joguina. Les joguines 
petites que es venguin sense embalatge han de 
portar les advertències apropiades col·locades 
directament en elles. Les advertències han d’anar 
precedides de la paraula “Advertència” o 
“Advertències”, segons el cas. [...] 

Article 38. Impugnació de normes harmonit ades. 
[...] 2. L’Institut Nacional de Consum ha de 
plantejar l’assumpte davant el Comitè creat 
d’acord amb l’article 5 de la Directiva 98/34/CE, a 
través de la via establerta, i exposar els seus 
motius, a fi que la Comissió Europea, a tenor del 
dictamen de l’esmentat Comitè, prengui la decisió 
–segons el cas– de publicar, no publicar, publicar 
amb restriccions, mantenir, mantenir amb 
restriccions o retirar la referència de la norma 
harmonitzada de què es tracti en el “Diari Oficial 
de la Unió Europea”.  

Conc. record [...] 

Information 

registrar BLP record vb. ø 
 
OXL record vb. ø  
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to be 

recorded 

by the 

police   [...] 

 
OXD record VERB [WITH OBJECT] 
1  Set down in writing or some other permanent 
form for later reference.  ‘they were asked to 
keep a diary and record everything they ate or 
drank’       
1.1 State or set down publicly or officially.‘the 
coroner recorded a verdict of accidental 
death’      [...] 
 
CAD record [...] to keep information for the 
future, by writing it down or storing it on a 
computer: 
She records everything that happens to her in her 
diary. 
Unemployment is likely to reach the highest total 
that has ever been recorded. 
[ + that ] In his journal, Captain Scott recorded that 

he and his companions were weakened by lack 
of food. 
The coroner recorded (= decided) a verdict of 
accidental death. [...] 
 
COD record 1. countable noun If you keep a 
record of something, you keep a written account 
or photographs of it so that it can be referred to 
later. 
Keep a record of all the payments. [+ of] 
There's no record of them having any children. 
The result will go on your medical records. 
Synonyms: document, file, register, log  
2. verb If you record a piece of information or an 
event, you write it down, photograph it, or put it 
into a computer so that in the future people can 
refer to it. 
...software packages which record the details of 
your photographs. [VERB noun] 
...a place which has rarely suffered a famine in its 
recorded history. [VERB-ed] 
3. verb If you record something such as a speech 
or performance, you put it on tape or film so that it 
can be heard or seen again later. 
There is nothing to stop viewers recording the 
films at home. [VERB noun] 
The call was answered by a recorded message 
saying the company had closed early. [VERB-ed] 
 
DSC record ø  
 
TEJ record prendre nota 
ca prendre nota v prep  
es tomar razón  
fr enregistrer  
fr inscrire  
en record, to  
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Dret. Administració 
Acreditar que ha estat feta una nota d'intervenció. 
El verb prendre nota regeix habitualment la 
preposició de. 
 
TER record prendre nota 
ca prendre nota, v prep  
es tomar razón  
fr enregistrer  
fr inscrire  
en record, to  
<Dret. Administració pública> 
Acreditar que ha estat feta una nota d'intervenció. 
El verb prendre nota regeix habitualment la 
preposició de. 
 
DCA record transitive verb 
1 [write down] registrar, anotar.  
2 [put on tape] enregistrar. 
 
IEJ registrar3 v. tr. DRET PÚBLIC Inespecífic 
Deixar constància {d’un esdeveniment} o 
prendre’n nota. Ex.: Els diaris han registrat els 
incidents produïts durant la manifestació 
Sin. compl.: enregistrar3 v. tr. 
es registrar 
 
IEC registrar 
1 v. tr. [LC] [DR] Inscriure en un registre. Registrar 
la naixença d’un in ant. [...] 
 enregistrar 
1 v. tr. [LC] [AD] Registrar .  
2 v. tr. [FIF] [CO] [LC] Fixar o emmagatzemar 
(dades, sons, imatges, etc.), en un suport material 
adequat per a poder reproduir-los quan calgui.  
3 v. tr. [LC] Observar, prendre nota (d’una cosa). 
S’han enregistrat tret e casos d’hepatitis a 
l’escola. 
 nota [...] 3 4 [LC] prendre nota Escriure una 
cosa que volem recordar. Pren nota de totes les 
despeses que fas. 
4 4 [LC] [AD] prendre nota a) Fer un 
assentament.  
4 4 [LC] [AD] prendre nota b) Acreditar que ha 
estat feta una nota d’intervenció. [...] 

Conc. waiver 
 

[...] the fact 
that a 
waiver is 
given 
under 
regulation 
15(1) by a 
person in 
police 
custody. 

ren ncia BLP waiver 1. The voluntary relinquishment or 
abandonment of a legal right or advantage; 
FORFETURE. The party alleged to have waived 
a right must have had both knowledge of the 
existing tight and the intention of forgoing it. “Tue 
term waiver is one of those words of indefinite 
connotation in which our legal literature abonds; 
like a cloak, it covers multitude of sins” William R. 
Anson”[…] 
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 [...] OXL waiver n. 1 The act of abandoning or 
refraining from asserting a legal right. 2 The 
instrument that declares the act of waiving. 3 
Variation of a contract. 
 
OXD waiver 1 An act or instance of waiving a 
right or claim. 
‘their acquiescence could amount to a wai er’ 
mass noun ‘they gi e consent to wai er o  their 
subrogation rights’ 
1.1 A document recording the waiving of a right or 
claim. 
 
CAD waiver noun an agreement that you do not 
have to pay or obey something: 
We had to sign a waiver, giving up any rights to 
the land in the future. 
 
COD waiver in British noun 
1. the voluntary relinquishment, expressly or by 
implication, of some claim or right 
2. the act or an instance of relinquishing a claim or 
right 
3. a formal statement in writing of such 
relinquishment 

DSC waiver: renúncia, exoneració, alliberament, 
exempció (Dret Contractual) 

TEJ waiver ø 
 
TER waiver ø 
 
DCA waiver noun renúncia feminine. 
 
IEJ renúncia1 f. DRET Inespecífic  
Acció i efecte de renunciar un càrrec, una 
promoció o una herència. Ex.: Presentar la 
renúncia d’una promoció.  
Acceptar la renúncia. 
La renúncia al tron. 
es renuncia 
 renúncia2 f. DOCUMENTACIÓ JURÍDICA 
DRET InespecíficDocument on consta la 
renúncia d’un càrrec, d’una promoció o d’una 
herència. 
es renuncia 
 exoneració ø 
 alliberament ø 
 exempció f. DRET Inespecífic Acció i 
efecte d’eximir. Ex.: Exempció del servei militar. 
 eximir v. tr. DRET PÚBLIC Inespecífic 
Alliberar d’una obligació, d’una càrrega o d’una 
responsabilitat. Ex.: En aquest grup de classe, 
dos alumnes han estat eximits de fer pràctiques. 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/agreement
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/pay
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El van eximir de qualsevol responsabilitat en el 
delicte.  
Sin. compl.: excusar7 v. tr., exonerar v. tr. es 
eximir 
 
IEC renúncia 1 f. [LC] [AD] Acció de renunciar un 
càrrec, una promoció, una herència, etc.; l’efecte. 
Presentar la renúncia d’una promoció.  cceptar 
la renúncia. La renúncia al tron.  
2 f. [LC] [AD] Document on consta la renúncia. 
 exoneració  
f. [LC] Acció d’exonerar; l’efecte. 
 exonerar v. tr. [LC] Alliberar (algú) d’alguna 
cosa onerosa. La suspensió del contracte els 
exonera de totes les obligacions. 
 alliberament  
m. [LC] Acció d’alliberar o d’alliberar-se; l’efecte 
 exempció  
f. [LC] [AD] Acció d’eximir; l’efecte. Exempció del 
servei militar. 
 eximir 
v. tr. [LC] [AD] Alliberar d’una obligació, d’una 
càrrega, d’una cura. Han estat eximits del servei 
militar. S’eximeix sempre de les obligacions. 
 
LEP  renunciar  
renunciar una cosa 
renunciar a una cosa 
renunciar al càrrec de  
El verb renunciar pot funcionar com a transitiu i 
com a intransitiu. En els textos parlamentaris 
l'emprem preferentment com a intransitiu.  
 
RTC LTR 
 

Article 126. La renúncia als drets a què es 

refereix l’article 123 ha de ser expressa i lliure, i 

només és vàlida si es produeix després que 

l’imputat o acusat hagi rebut un assessorament 

jurídic suficient i accessible que li permeti tenir 

coneixement de les conseqüències de la seva 

renúncia. En tot cas, els drets als quals es 

refereixen les lletres a) i c) de l’apartat 1 de 

l’article 123 no poden ser renunciats. [...] 

5. No obstant això, el detingut o pres pot 

renunciar a l’assistència preceptiva d’un advocat 

si la seva detenció és per fets susceptibles de ser 

tipificats exclusivament com a delictes contra la 

seguretat del trànsit, sempre que se li hagi facilitat 

informació clara i suficient en un llenguatge senzill 

i comprensible sobre el contingut del dret 

http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=683614
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=683674


 
 

132 

esmentat i les conseqüències de la renúncia. El 

detingut pot revocar la seva renúncia en 

qualsevol moment. [...] 

REFLEXIÓ: s’ha decidit traduir waiver per 
renúncia perquè el context fa referència a 
renunciar al dret a la traducció i interpretació. 

    PART 3   

Ag. 
 

court [...]8.—
(1)Where a 
person is the 
subject of 
criminal 
proceedings, 
the court 
hearing 
those 
proceedings 
must take all 
reasonable 
steps [...] 

òrgan 
judicial 

BLP court 1. A governmental body consisting of 
one or more judges who sit to adjudicate disputes 
and administer justice. 2. The judge or judges 
who sit on such a governmental body. 3. A 
legislative assembly. 4. The locale for a leal 
proceeding. 5. The Building where the judge or 
judges convene to adjudicate disputes and 
administer justice. 
 
OXL court n.1 A body established by law for the 
administration of justice by judges or magistrates. 
2 A hall or building in which a court is held. 
3 a. The residence of a sovereign. b. The 
sovereign and her (or his) family and attendants 
or officials of state. 
 
OXD court NOUN 1  A body of people presided 
over by a judge, judges, or magistrate, and acting 
as a tribunal in civil and criminal cases.  ‘she will 
take the matter to court’      as modi ier ‘a court 
case’     
1.1 The place where a court meets. ‘e eryone in 
the court knew he was going down, innocent or 
guilty’      [...] 
 
CAD court a place where trials and other legal 
cases happen, or the people present in such a 
place, especially the officials and those deciding if 
someone is guilty: 
Protestors gathered outside the court to await the 
verdict. 
He's due to appear in court again on Monday. 
Please describe to the court exactly what you 
saw. 
the European Court of Human Rights 
The lack of evidence means that the case is 
unlikely to go to court. 
 
COD court in noun uses  
1. countable noun [oft noun NOUN, NOUN noun, 
oft in/at N] 
A court is a place where legal matters are decided 
by a judge and jury or by a magistrate. 
At this rate, we could find ourselves in the divorce 
courts! 
...a county court judge. 

http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-2105
http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-2356
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/place
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/trial
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/case
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/happen
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/people
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/present
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/place
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/especially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/official
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/deciding
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/guilty
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/gather
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/outside
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/await
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/verdict
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/due
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/appear
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/monday
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/describe
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/exactly
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/saw
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/european
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/lack
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/evidence
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/means
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/case
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/unlikely
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/decide
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/judge
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jury
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/magistrate
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He was deported on a court order following a 
conviction for armed robbery. 
The 28-year-old striker was in court last week for 
breaking a rival player's jaw. 
2. countable noun 
You can refer to the people in a court, especially 
the judge, jury, or magistrates, as a court. 
A court at Tampa, Florida has convicted five 
officials on fraud charges.  

DSC court: jutjat, tribunal, òrgan judicial (Dret 
Processal) 

TEJ court 
jutjat 
ca jutjat n m  
es juzgado  
fr tribunal  
en court  
Dret. Administració 
Junta de jutges que concorren a donar sentència. 
 
TER court 
jutjat 
ca jutjat, n m  
es juzgado  
fr tribunal  
en court  
<Dret. Administració> 
Junta de jutges que concorren a donar sentència. 
 
DCA court noun 
1 [place of trial, judge, jury etc.] tribunal 
masculine; to appear in court comparèixer davant 
el jutge; to go to court anar a judici; to take 
somebody to court portar algú a judici. 
 
IEJ tribunal1 m. DRET PROCESSAL Espanya 
Òrgan col·legiat format per magistrats que jutgen i 
administren la justícia. 
S’acostuma a reservar el nom de tribunal als 
òrgans col·legiats integrats per magistrats, mentre 
que el tribunal unipersonal se l’acostuma a 
designar amb el nom de jutjat. [...] es tribunal 
 tribunal2 m. DRET Inespecífic  
Lloc destinat als jutges, per a administrar justícia i 
pronunciar sentències. es tribunal 
 judici1 m. DRET PROCESSAL Espanya 
Coneixement d’una causa en què els jutges han 
de pronunciar la sentència. [...] Sin. compl.: litigi1 
m., plet1 m., procediment judicial c. nom. m., 
procés1 m. es juicio, litigio, pleito, procedimiento 
judicial, proceso 
 judici2 m. DRET PROCESSAL Espanya 
Moment processal en què els jutges o els 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/especially
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=tribunal&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=appear&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=in&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=court&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=compar%C3%A8ixer&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=davant&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=el&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=jutge&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=go&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=court&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=anar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=judici&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=take&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=somebody&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=court&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=portar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=alg%C3%BA&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=judici&dicc_74=on
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=685063
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=686428
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=686831
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=686838
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tribunals que entenen en un afer pendent de 
sentencia escolten la relació dels secretaris i els 
informes de les parts, juntament amb les proves 
pericials i testificals i les parts interessades. L’acte 
del judici és una etapa essencial de tota mena de 
processos orals, de manera que sense aquest 
acte del judici no hi ha pròpiament procés. [...] 
 El judici es pot produir davant d’un òrgan 
unipersonal o davant d’un òrgan col·legiat. Així 
mateix, el judici es pot produir en diverses fases 
del procediment, com ara en el període de 
conclusions de la primera instància, en el recurs 
d’apel·lació i en el recurs de cassació, entre 
altres. [...]  
 jutjat1 m. DRET Inespecífic Junta de jutges 
que concorren a donar sentència. es juzgado 
 jutjat2 m. DRET Inespecífic Tribunal d’un 
jutge o jutgessa sol. 
[...]  
 
IEC jutjat 
1 1 m. [LC] [AD] Junta de jutges que concorren a 
donar sentència.  
1 2 m. [DR] Tribunal d’un jutge sol.  
1 3 m. [DR] Terme de la jurisdicció d’un jutge.  
1 4 m. [LC] [DR] [AD] Lloc on es jutja. [...] 
 tribunal 
1 1 m. [LC] [DR] [AD] Lloc destinat als jutges, per 
a administrar justícia i pronunciar sentències.  
1 2 m. [LC] per ext. El tribunal de la consciència. 
El tribunal de Déu.  
1 3 m. [DR] Òrgan col·legiat format per magistrats 
que jutgen i administren la justícia. Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. Tribunal 
Suprem. Tribunal de les Aigües. [...] 
 judici 1 1 m. [LC] [DR] Acció de jutjar; 
l’efecte. Donar algú el seu judici sobre una cosa. 
Quin judici n’has  ormat  d’aquest llibre? [...] 
2 1 m. [LC] [DR] Coneixement d’una causa en 
què el jutge ha de pronunciar la sentència. Judici 
de faltes, contenciós, contradictori, declaratiu. 
Ésser algú cridat en judici. [...] 
 
REFLEXIÓ: en català diferenciem jutjat, on hi ha 
un sol jutge, de tribunal, en què hi ha diversos 
magistrats. En anglès, court tant pot estar format 
per un juge com per diversos. Com que 
l’equi al ncia no és total  con é no traduir court ni 
per jutjat ni per tribunal, sinó per òrgan judicial, en 
general. Així assegurem que no es perd la 
informació original de court. 

Conc. to hear [...]8.—
(1)Where a 
person is the 
subject of 

celebrar BLP hearing 1. A judicial session usu. Open to 
the public, held for the purpose of deciding issues 
of fact or of law, sometimes with witnesses 
testifying. 2. Administrative law. Any setting in 
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criminal 
proceedings, 
the court 
hearing 
those 
proceedings 
must take all 
reasonable 
steps [...] 

which an affected person presents arguments to 
an agency decision-maker. 3. In legislative 
practice, any proceeding in which legislators or 
their designees receive testimony about 
legislation that might be enacted. 4. Equity 
practice. A trial. 5. English law. ORAL 
ARGUMENT.  
 
OXL hearing n. Any appearance of a case 
before a court, including trial. Under Article 6 of 
the European Convention on Human Rights 
parties have the right to a public hearing. Court 
hearings may, however, be held in private in 
certain exceptional circumstances (see in 
camera). The Civil Procedure Rules allow for 
telephone hearings in certain circumstances. 
 
OXD hear VERB [...] 1.3 Law Listen to and judge 
(a case or plaintiff)‘an all-woman jury heard the 
case’ [...] 
hearing NOUN [...] 2.1 Law An act of listening to 
evidence in a court of law or before an official, 
especially a trial before a judge without a jury. 
‘the court may stay execution pending a hearing’ 
 
CAD hear verb (LISTEN) to listen to someone or 
something with great attention or officially in court: 
I heard a really interesting programme on the 
radio this morning. 
[ + infinitive without to ] I heard the orchestra play 

at Carnegie Hall last summer. 
An audience gathered to hear him speak. 
formal Lord, hear our prayers. 
The case will be heard (= officially listened to) by 
the High Court. 
 hearing noun LAW, MEETINGS 
a meeting of a group of people, for example 
judges or politicians, to hear the facts relating to a 
legal problem or subject of public interest before 
they make a decision about it: 
hold/schedule a hearing A hearing before Judge 
L.A. Harris Jr. is scheduled for Wednesday. 
a Congressional/Senate/committee hearing 
Senate hearings on the Commission's 
recommendations will begin next month. 
a full/preliminary hearing With a preliminary 
hearing, a defendant gets a chance to see 
evidence against him or her. 
a court hearing 
 court [...] court case/hearing/trial The court 
case is due to be heard next month. [...] 
 
COD hear verb When a judge or a court of law 
hears a case, or evidence in a case, they listen to 
it officially in order to make a decision about it. 

http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-4045
http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-1410
http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-1895
http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-1895
http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-625
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/listen
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/great
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/attention
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/officially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/court
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/interesting
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/programme
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/radio
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/morning
https://dictionary.cambridge.org/es/help/codes.html
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/orchestra
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/play
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/summer
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/audience
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/gather
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/speak
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/lord
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/our
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/prayer
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/case
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/officially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/listen
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/court
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/meeting
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/group
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/people
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/example
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/judge
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/relate
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/subject
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/public
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/interest
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/scheduled
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/recommendation
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/preliminary
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/defendant
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/evidence
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/court
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/case
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/due
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/judge
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/court
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/law
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/evidence
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/officially
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/decision
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[formal] 
The jury have heard evidence from defence 
witnesses. [VERB noun] 
He had to wait months before his case was 
heard. [VERB noun] 
 hearing in British noun [...] 5. a formal or 
official trial of an action or lawsuit [...] 
 
DSC hear (to): conèixer (d’un assumpte), 
celebrar audiència (Dret Processal)  
 hearing: 1. Compareixença, per a referir-
se a les intervencions de persones (experts, 
perits, candidats, càrrecs públics) davant d’òrgans 
o autoritats que els hagin convocat o convidat per 
informar, assessorar o declarar 2. Audiència, per 
descriure l’acció d’escoltar o atendre algú i, d’altra 
banda, per referir-se a les reunions o jornades 
sobre temes específics que organitzen els òrgans 
parlamentaris i que en anglès s’anomenen public 
hearings 3. Audiència, vista (Dret Processal) 
 
TEJ to hear ø 
 hearing ø 
 
TER  to hear ø 
 hearing ø 
 
DCA hear transitive verb 
1 [gen] sentir, escoltar; I hear (that) em diuen que.  
2 JUR veure. [...] 
 hearing noun [...]  
2 JUR vista feminine; figurative to give somebody 
a fair hearing permetre que hom s'expressi. 
 
IEJ veure ø 
 celebrar1 v. tr. DRET PÚBLIC Inespecífic 
[Cal evitar d’emprar aquest verb en el sentit de 
‘signar’ , ‘acordar’ o, simplement, ‘fer‘. D’altra 
banda, les reunions ordinàries, preferentment, es 
tenen, es fan o s’esde enen.] Acomplir {un acte 
sotmès a un ritual o a unes normes}. Ex.: Aquest 
matí han celebrat el judici per l’acomiadament 
dels tres treballadors. Celebrarem la reunió de 
l’ ssemblea General de socis a la sala de plens. 
es celebrar 
 celebrar2 v. intr. pron. DRET Inespecífic 
Un acte sotmès a un ritual o a unes normes, 
acomplir-se. Ex.: El judici se celebrarà a porta 
tancada.  hir se celebr  l’acte d’obertura del 
Parlament. Les eleccions generals s’han celebrat 
sense incidents. es celebrarse 
 vista DRET PROCESSAL Inespecífic 
Judici2. 
Sin. pref.: judici2 m. 
es vista 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/formal
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trial
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lawsuit
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=sentir&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=escoltar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=I&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=hear&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=that&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=em&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=diuen&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=que&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=veure&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=vista&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=give&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=somebody&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=fair&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=hearing&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=permetre&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=que&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=hom&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=s'expressi&dicc_74=on
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=684862
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 compareixença3 f. DRET PROCESSAL 
Espanya Acte de personar-se davant d’una 
autoritat judicial per a complir les diligències 
processals per les quals s’ha estat citat. 
 audiència2 f. DRET Inespecífic 
Sessió pública dels tribunals de justícia. 
 
IEC veure ø 
 celebrar 1 1 v. tr. [LC] [AD] Acomplir (un 
acte sotmès a un ritual, a unes normes). 
Celebrarem el funeral la setmana que ve. [...] 
1 3 intr. pron. [LC] Un acte sotmès a un ritual, a 
una norma, acomplir-se. Els funerals se 
celebraran a la catedral. El judici se celebrà a 
porta tancada.  hir se celebr  l’acte d’obertura 
del Parlament.  
2 1 tr. [LC] Acomplir (una reunió, un acte o un 
conjunt d’actes, una cerimònia). Celebrarem una 
darrera reunió per a prendre els acords definitius. 
En aquell poble celebren la festa major a la 
tardor.  
2 2 intr. pron. [LC] Una reunió, un acte o un 
conjunt d’actes, una cerimònia, acomplir-se. Les 
reunions de la comissió se celebraren en un 
hotel. El congrés se celebrar  l’any que  e. S’ha 
celebrat el tradicional aplec de Sant Ponç. Les 
eleccions s’han celebrat sense incidents. 
 vista 4 f. [DR] Moment processal en què el 
jutge o el tribunal que entén en un afer pendent 
de sentència escolta la relació del secretari i els 
informes de les parts, juntament amb les proves 
pericials i testificals i l’interessat. [...] 
 compareixença f. [LC] [DR] [AD] Acte de 
comparèixer en justícia, davant de notari, en un 
parlament, etc.  
2 f. [LC] [DR] Citació per la qual un jutge o un 
superior mana a algú de comparèixer.  
3 f. [DR] Obligació de tota persona, citada en 
forma per l’autoritat judicial, de presentar-se en el 
lloc i a l’hora indicats per complir les diligències 
processals per les quals hagi estat citada. 
 audiència 1 f. [LC] [AD] Admissió a ésser 
oït. Obtenir una audiència. Demanar una 
audiència. Donar, concedir, una audiència a algú.  
2 1 f. [DR] Sessió pública dels tribunals de 
justícia.  
2 2 f. [LC] [DR] [AD] Lloc on es reuneixen els 
tribunals de justícia, on tenen lloc les audiències. 
 
REFLEXIÓ: per la categoria gramatical en què 
apareix al context, es dedueix que hearing és un 
verb i no un substantiu, de manera que the court 
hearing those proceedings vol dir “l’òrgan judicial 
que celebra el procés penal”. 

Conc. diet [...] at every sessió BLP diet […] 2. A governing body’s Meeting day 
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i 
trial diet 

diet in the 
proceedings 
at which the 
person is 
due to 
appear [...] 

 
[...] An 
application 
under 
paragraph 
(1)(a)—  
(a) is to be 
made orally; 
   
(b) must be 
made as 
soon as 
reasonably 
practicable 
and may be 
made at a 
trial diet only 
if the court, 
on cause 
shown, 
allows it [...] 
 

d’un dia 
   

for legislative, political, or religious purposes; 
specif., a national assembly of various European 
countries, such as the diet of the German empire, 
which was summoned by the emperor regularly 
to perform various functions, including levying 
taxes, enacting laws, and declaring war. 3. Scots 
law. A day to perform a duty, such as a court 
sitting day, an appearance day, and a criminal 
pleading or trial day. – Also spelled dyet. 
 
OXL diet ø 
 
OXD diet ø 
 
CAD diet2 NOUN plural diets 1  A legislative 
assembly in certain countries.    1.1historical A 
regular meeting of the states of a 
confederation.  1.2 Scots Law A meeting or 
session of a court. 
 
COD diet in British 2 noun 1. (sometimes capital) 
a legislative assembly in various countries, such 
as Japan 
2. Also called: Reichstag (sometimes capital) 
the assembly of the estates of the Holy Roman 
Empire 
3. Scots law 
a. the date fixed by a court for hearing a case 
b. a single session of a court 
 
DSC  diet ø 
 
TEJ  diet ø 
 
TER diet ø 
 
DCA diet ø 
 
IEJ  dieta ø 
 sessió DRET Inespecífic Reunió dels 
membres d’una junta, d’un tribunal o d’una 
assemblea per a ocupar-se dels treballs o afers 
que els estan encomanats. 
Ex.: S’obre la sessió. 
Es clou la sessió. 
Assistir a una sessió. 
Sessió extraordinària. 
 
IEC dieta2 1 f. [HIH] [PO] Assemblea, 
especialment política, de certs estats. La dieta 
helvètica. La dieta de Frankfurt. [...] 
 sessió 1 1 f. [LC] [AD] Reunió dels 
membres d’una junta, d’un tribunal, d’una 
assemblea, etc., per a ocupar-se dels treballs o 
afers que els estan encomanats. S’obre la sessió. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legislative
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/assembly
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/japan
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/estate
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/holy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/roman
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/empire
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/date
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fix
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hearing
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/case
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/single_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/session
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Es clou la sessió. Assistir a una sessió. Sessió 
extraordinària. 
 
REFLEXIÓ: és un terme amb equivalència nul·la, 
ja que és un concepte exclusiu del dret d’Escòcia. 
Com que s’entén que és una sessió d’un òrgan 
judicial, es proposa el mot sessió com a 
traducció.  ra bé  com que s’especi ica que 
només és d’un dia  i  en can i a Espanya una 
sessió podria durar més d’un dia  s’especi ica que 
és una sessió d’un dia.  

Conc. court 
judgeme
nt 

[...] In this 
regulation, 
“essential 
document” 
means— [...] 
(iii) a court 
judgment 
relating to 
the 
proceedings; 
and  
(b) any other 
document  
[...] 

sentènci
a 

BLP court judgement ø 
 judgement 1. A court’s final determination 
of the rights and obligations of the parties in a 
case. The term judgment includes an equitable 
decree and any order from which an appeal lies. 
[…] 2. English law. An opinion delivered by a 
member of the appellate committee of the House 
of Lords; a Law Lord’s judicial opinion.  
 
OXL court judgement ø 
 judgement n.1 A decision made by a court 
in respect of the matter before it. [...] 2 The 
process of reasoning by which the court's 
decision was arrived at. In English law it is the 
normal practice for judgment to be given in open 
court or, in some appellate tribunals, to be handed 
down in printed form. If the judgment contains 
rulings on important questions of law, it may be 
reported in the law reports.  
 
OXD court judgement ø 
 judgement NOUN 1  mass noun The 
ability to make considered decisions or come to 
sensible conclusions.  ‘an error o  
judgement’      ‘that is not  in my judgement  the 
end o  the matter’     
1.1count noun An opinion or conclusion. ‘they 
make subjective judgements about children's 
skills’       
1.2count noun A decision of a law court or judge. 
‘county court judgements against indi iduals in 
debt’    [...] 
 
CAD court judgement ø 
 judgment noun also judgement  
judgment noun (DECIDE) the ability to form 
valuable opinions and make good decisions: 
to show good/sound/poor judgment 
I don't think you have the right to pass judgment 
(on others) (= to say whether you think other 
people are good or bad). 
I'm going to reserve judgment (on the decision) (= 
not say whether I think it is good or bad) for the 
time being. 

http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-2194
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ability
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/form
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/valuable
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/opinion
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/decision
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/sound
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/poor
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/think
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/right
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/pass
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/other
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/think
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/people
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/bad
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/reserve
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/decision
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/think
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/bad
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/time
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a decision or opinion about someone or 
something that you form after thinking carefully: 
It proved difficult to come to/form/make a 
judgment about how well the school was 
performing. 
 judgment noun (LEGAL) 
an official legal decision: 
It is the judgment of this court that you are guilty of 
murder. 
We are still waiting for the court to 
pass/pronounce judgment (= give a decision) on 
the case. 
 
COD court judgement ø 
 judgement 1. variable noun A judgment is 
an opinion that you have or express after thinking 
carefully about something. 
In your judgment, what has changed over the 
past few years? 
How can he form any judgement of the matter 
without the figures? 
I don't really want to make any judgments on the 
decisions they made. [+ on] 
Synonyms: opinion, view, estimate, belief  
2. uncountable noun [oft with poss] 
Judgment is the ability to make sensible guesses 
about a situation or sensible decisions about what 
to do. 
I respect his judgement and I'll follow any advice 
he gives me. 
He said that publication of the information was a 
serious error in judgment. 
Synonyms: sense, common sense, good sense,  
3. variable noun A judgment is a decision made 
by a judge or by a court of law. 
The industry was awaiting a judgment from the 
European Court. 
The Court is expected to give its judgement within 
the next ten days. 

DSC judgment: sentència, decisió (Dret 
Processal)  

TEJ judgement 
iudicium 
la iudicium n n  
ca judici n m  
ca juí n m  
es juicio n m  
fr jugement n m  
it giudizio n m  
Dret. Administració 
 
 judgement 
la sententia n f  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/decision
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/opinion
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/form
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/thinking
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/carefully
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/prove
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/difficult
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/form
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/school
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/perform
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/official
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/decision
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/court
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/guilty
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/murder
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/wait
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/court
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/pass
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/pronounce
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/decision
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/case
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/express
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/think_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/opinion
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/view
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/estimate
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/belief
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ability_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sensible
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guess
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/situation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sense
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/common-sense
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/judge
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ca sentència n f  
es sentencia n f  
fr jugement n m  
fr sentence n f  
it sentenza n f  
Dret. Administració 
 
TER judgement 
la iudicium, n n  
ca judici, n m   
ca juí, n m  
es juicio, n m  
fr jugement, n m  
it giudizio, n m  
<Dret romà> 
 
 judgement 
la sententia, n f  
ca sentència, n f   
es sentencia, n f  
fr jugement, n m  
fr sentence, n f 
it sentenza, n f  
<Dret romà> 
 
DCA judg(e)ment 
noun 1 JUR sentència feminine, veredicte 
masculine; [...] 
2 [opinion] judici masculine [...] 
3 [ability to form opinion] criteri masculine [...]  
4 [punishment] càstig masculine 
 
IEJ judici1 m. DRET PROCESSAL Espanya 
Coneixement d’una causa en què els jutges han 
de pronunciar la sentència. En l’àmbit processal, 
és habitual emprar el mot judici per a referir-se a 
modalitats específiques del procediment: judici de 
faltes (art. 962 i s. Llei d’enjudiciament criminal), 
judici de jurat, judici ràpid, judici immediat, judici 
verbal (art. 437 Llei d’enjudiciament civil [LEC]), 
judici  
executiu, judici canviari (art. 819 LEC) i judici 
d’àrbitres, entre altres. 
Sin. compl.: litigi1 m., plet1 m., procediment judicial 
c. nom. m., procés1 m. 
es juicio, litigio, pleito, procedimiento judicial, 
proceso 
 judici2 m.DRET PROCESSAL Espanya 
Moment processal en què els jutges o els 
tribunals que entenen en un afer pendent de 
sentència escolten la relació dels secretaris i els 
informes de les parts, juntament amb les proves 
pericials i testificals i les parts interessades. 
[...] El judici es pot produir davant d’un òrgan 
unipersonal o davant d’un òrgan col·legiat. [...] 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=sent%C3%A8ncia&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=veredicte&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=judici&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=criteri&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=c%C3%A0stig&dicc_74=on
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=685063
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=686428
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=686831
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=686838
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Sin. compl.: acte del judici c. nom. m., juí m., vista 
f., vista de judici oral c. nom. f., vista oral c. nom. f. 
es acto del juicio, vista, vista de juicio oral, vista 
oral 
 sentència f. DRET PROCESSAL Espanya 
(Del llatí sententia, ‘opinió’, derivat de sentire, 
‘opinar’, ‘pensar.’)  
Resolució judicial que decideix definitivament el 
plet o la causa en qualsevol instància o recurs, o 
bé qualsevol altra decisió que, d’acord amb les 
lleis processals, hagi de tenir aquesta forma. [...] 
Sin. compl.: judici4 m. 
es juicio, sentencia 
 
IEC judici 1 1 m. [LC] [DR] Acció de jutjar; 
l’efecte. Donar algú el seu judici sobre una cosa. 
Quin judici n’has  ormat  d’aquest llibre? 
sentència [...] 3 m. [LC] [DR] Sentència del jutge. 
[...] 
 sentència 1 1 f. [LC] [RE] [FLL] Opinió, 
especialment filosòfica o teològica, expressada 
d’una manera dogmàtica.  
1 2 f. [LC] [RE] [FS] [FLL] Dita breu sobre una 
veritat d’índole moral.  
2 1 f. [LC] [DR] [AD] En jur., decisió formulada pel 
jutge o pel tribunal en acabar-se una instància del 
procés judicial. La sentència del tribunal. 
Pronunciar, llegir, escoltar, la sentència. [...] 
 
REFLEXIÓ: pel context es dedueix que court 
judgement es refereix a un document jurídic, per 
tant s’ha de traduir per sentència i no per judici. A 
més, una sentència és redactada per un jutge a 
Espanya  per tant s’ha decidit ometre el 
complement del nom court (tribunal o jutjat). 

P. 
Doc. 

provisio
n 

[...] Power 
under 
regulation 
9(4)(b) to 
determine 
any 
document to 
be essential: 
further 
provision [...] 
 
 
[...] 

require the 

police and 

the clerk of 

court to 

record 

providèn
cia 

BLP further provision ø 
 provision 1. A clause in a staute, a contract, or 
other legal instrument. 2. A stipulation made 
beforehand. 
 
OXL provision ø 
 
OXD provision 1 The action of providing or 
supplying something for use. ‘new contracts for 
the pro ision o  ser ices’ [...] 
3  count noun A condition or requirement in a 
legal document.  ‘the  irst pri ate prosecution 
under the pro isions o  the 1989 Water  ct’ [...] 
 
CAD provision noun (SUPPLY) the act of 
providing something: 
The provision of good public transport will be 
essential for developing the area. 
Of course there's provision in the plan for 
population increase. 

http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=679360
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=684883
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=688936
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=688937
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=688938
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=684863
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/act
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/provide
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/public
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/transport
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/essential
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/developing
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/area
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/course
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/plan
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/population
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/increase
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certain 

information 

relating to 

the provision 

of 

interpretation 

assistance 

and 

translation of 

essential 

documents 

  [...] 

 

When designing buildings in this area, you have 
to make provision against earthquakes. 
noun (LAW) 
a statement within an agreement or a law that a 
particular thing must happen or be done, 
especially before another can happen or be done: 
We have inserted certain provisions into the treaty 
to safeguard foreign workers. 
[ + that ] She accepted the job with the provision 

that she would be paid expenses for relocating. 
 
COD provision 1. uncountable noun 
The provision of something is the act of giving it or 
making it available to people who need or want it. 
The department is responsible for the provision of 
residential care services. [+ of] 
...nursery provision for children with special 
needs. [...] 4. countable noun 
A provision in a law or an agreement is an 
arrangement which is included in it. 
There was a provision in his contract that would 
return him two-thirds of his deposit. 
The bill's provision for the sale and purchase of 
land faces stiff opposition. [...] 

DSC provision: 1. Norma, disposició (Dret) [...] 2. 
Subministrament (Econ. i Fin.)  

TEJ provision 
providència 
ca providència n f  
ca provisió n f sin. compl. 
es providencia n f  
Dret processal 
 
TER provision 
ca provisió, n f  
<Dret processal> 
 
DCA provision 
noun 1 [gen] provisió feminine. 
2 Uncountable noun [arrangement]: to make 
provision for [eventuality, future] prendre mesures 
per; [one's family] assegurar el futur.  
3 [in agreement, law] condició feminine. 
 
IEJ provisió1 f. DRET Inespecífic Providència. 
Sin. pref.: providència f. 
es provisión 
providència f. DRET Inespecífic  
Resolució judicial que té per objecte l’ordenació 
material del procés.  
Ex.: El jutge ha pres aquesta decisió mitjançant 
una providència. 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/designing
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/building
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/area
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/earthquake
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/statement
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/agreement
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/particular
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/happen
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/especially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/happen
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/insert
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/certain
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/treaty
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/safeguard
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/foreign
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/worker
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/accepted
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/job
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/paid
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/expense
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/relocate
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/give
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/available
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/need
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/want
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/law
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/agreement
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=provisi%C3%B3&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=to&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=make&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=provision&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=for&dicc_73=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=prendre&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=mesures&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=per&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=assegurar&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=el&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=futur&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=condici%C3%B3&dicc_74=on
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=687023
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Sin. compl.: provisió1 f. 
es providencia 
mesura ø 
 
IEC provisió 
1 1 f. [LC] Acció de proveir, especialment de 
reunir o aplegar una certa quantitat d’una cosa o 
coses de què es pot tenir necessitat. Cal fer 
pro isió de llenya per a l’hi ern. [...] 
2 1 f. [AD] Providència 3 . [...] 
providència 
1 1 f. [LC] Mesura presa [...] per endavant en vista 
d’una necessitat esdevenidora o possible. 3 f. 
[DR] [AD] Resolució dictada per un jutge o per un 
tribunal per a la tramitació d’un afer. 
mesura [...] 2 3 f. [LC] Mitjà proporcionat a un fi. 
Prendre algú les seves mesures per a reeixir en 
un afer. [...] 

Doc. applicati
on 

[...] on the 
application of 
a person 
entitled 
under this 
Part to be 
provided with 
a translation 
of all 
essential 
documents 
[...] 
 

sol·licitu
d 

BLP application 1. A request or petition. 2. 
MOTION [...] 
 motion 1. A written or oral application 
requesting a court to make a specified ruling or 
order. […] 
 
OXL application ø 
 
OXD application 1  A formal request to be 
considered for a position or to be allowed to do or 
have something, submitted to an authority, 
institution, or organization.  ‘an application  or 
lea e’      mass noun ‘licences are a ailable on 
application’    as modifier ‘an application 
 orm’  [...] 
 
CAD application noun (REQUEST) 
an official request for something, usually in writing: 
a letter of application 
Free information will be sent out on application to 
(= if you ask) the central office. 
I've sent off applications for four different jobs. 
Have you filled in the application form for your 
passport yet? 
[ + to infinitive ] Argentina has submitted an 
application to host the World Cup. [...] 
 
COD application 1. countable noun [NOUN to-
infinitive] [oft on/upon N] 
An application for something such as a job or 
membership of an organization is a formal written 
request for it. 
His application for membership of the 
organisation was rejected. [+ for] 
Applications should be submitted as early as 
possible. 
Our son's application to join the Army has been 
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turned down on a medical issue. 
Tickets are available on application. 

DSC application. 1. Sol·licitud, petició (Dret)  

TEJ application ø 
 
TER application ø 
 
DCA application noun 
1 [gen] aplicació feminine. 
2 [for job, college, club]: application (for) sol·licitud 
feminine (per a). [...] 
 
IEJ sol·licitud ø 
 petició1 f. DRET Inespecífic  
Acció de demanar. Ex.: Fer una petició.  
es petición 
 petició2 f. DRET Inespecífic  
Demanda escrita adreçada al jutge o jutgessa o a 
l’autoritat que té el poder de concedir.  
Ex.: Presentar una petició al Parlament. 
es petición 
 
IEC  sol·licitud 1 f. [LC] Preocupació de qui és 
sol·lícit envers una persona o una cosa. Tenia 
cura del malalt amb gran sol·licitud.  
2 f. [LC] Escrit en què se sol·licita alguna cosa. 
Cal presentar les sol·licituds d’ingrés abans del 
dia quinze. 
 petició 1 f. [LC] [DR] [AD] Acció de 
demanar. Fer una petició.  
2 f. [LC] [DR] [AD] Demanda escrita adreçada al 
jutge o a l’autoritat que té el poder de concedir. 
Presentar una petició al Parlament. [...] 
 
REFLEXIÓ: pel context es dedueix que 
application vol dir “petició” o “sol·licitud” (que 
semblen ser sinònimes), perquè fa referència al 
fet de demanar assistència de traducció o 
interpretació.  

Expr. without 
prejudici 
to 

[...] (c) 
(without 
prejudice to 
any right of 
appeal in 
relation to a 
determinatio
n that a 
document is 
not essential 
for the 
purpose of 
regulation 
9(4)(b)) [...] 

sens 
perjudici 
de 
 

BLP without prejudice to ø 
 prejudice 1.Damage or detriment to one’s 
legal rights or claims. 
 
OXL prejudice n. Preconceived judgment. See 
unfair prejudice; without prejudice. 
 without prejudice A phrase used to 
enable parties to negotiate settlement of a claim 
without implying any admission of liability. Letters 
and communications used in such negotiation 
and headed “without prejudice” cannot be 
adduced as evidence in any court action without 
the consent of both parties. However, they may 
be relevant when costs are discussed in court: 
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thus the phrase “without prejudice save as to 
costs” is often added on settlement 
correspondence. Whether or not a letter or 
discussion is “without prejudice” and therefore 
cannot be disclosed to the court depends on 
whether it was a genuine attempt to settle a 
dispute, not on whether the words “without 
prejudice” were written on a letter or spoken in a 
meeting. The reason such discussions are kept 
secret from the court is that the courts are keen to 
encourage settlement of disputes without 
recourse to the courts, and if settlement 
discussions could be disclosed it might deter 
parties from settling disputes. 
 
OXD without prejudice Law Without detriment 
to any existing right or claim.  ‘the payment was 
made without any prejudice to her rights’ 
 
CAD without prejudice to sth formal or 
specialized If a decision or action is made without 
prejudice to a right or claim, it is made without 
having an effect on that right or claim: 
My client accepts the formal apology without 
prejudice to any further legal action she may 
decide to take. 
 
COD without prejudici to phrase If you take an 
action without prejudice to an existing situation, 
your action does not change or harm that 
situation. 
[formal] We accept the outcome of the inquiry, 
without prejudice to the unsettled question of 
territorial waters. 

DSC  without prejudice: sense perjudici 

TEJ prejudici ø 
 perjudici 
ca perjudici n m  
es perjuicio n m  
Dret penal i penitenciari > Dret penal 
 
TER  prejudici ø 
 perjudici 
ca perjudici, n m  
es perjuicio, n m  
<Dret penal i penitenciari > Dret penal> 
 
DCA prejudice noun: prejudice (against) 
prejudici masculine (contra); prejudice in favour of 
prejudici a favor de. 
 
IEJ prejudici ø 
 perjudici m. DRET Inespecífic Dany 
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causat al bon estat, a la marxa o a l’èxit d’algú o 
d’alguna cosa.  
Ex.:  ixò m’ha causat un greu perjudici.  ixò ser  
en perjudici de tots. es perjuicio 
 
IEC  prejudici 1 m. [LC] [SO] Indici o opinió 
preconcebuts.  
2 m. [LC] [PS] Aversió no raonada per alguna 
cosa. 
 perjudici 1 m. [LC] [AD] Dany causat al 
bon estat, a la marxa, a l’èxit, d’algú o d’alguna 
cosa.  ixò m’ha causat  m’ha portat  un greu 
perjudici. Això serà en perjudici de tots.  
2 [DR] danys i perjudicis V. dany.  
3 [LC] sens perjudici de loc. prep. Sense per 
això deixar de, sense que això sigui obstacle per 
a. Sens perjudici d’apro undir més enda ant en 
aquest text, podem avançar ara que es tracta 
d’una obra molt ben escrita. Els  eïns armats 
constituïren un cos de vigilància, sens perjudici de 
les batudes que  eien els Mossos d’Esquadra de 
tant en tant. 

LEP sens perjudici de Forma lexicalitzada que 
preferim a sense perjudici de. Si, com a 
conseqüència de l'ocupació, es destrueixen o es 
deterioren els terrenys, els subjectes passius, 
sens perjudici del pagament de la taxa, estan 
obligats al reintegrament del cost total de les 
despeses de reconstrucció.  

Conc. right of 
appeal 

[...] (c) 
(without 
prejudice to 
any right of 
appeal in 
relation to a 
determinatio
n that a 
document is 
not essential 
for the 
purpose of 
regulation 
9(4)(b)) [...] 

dret 
d’apel·la
ció 

BLP appeal 1. A proceeding undertaken to have 
a decision reconsidered by a higher authority; 
esp., the submission of a lower court’s or 
agency’s decision to a higher court for review and 
possible reversal. – Also termed petition in error; 
(in Scots law) falsing of dooms. […] 
appeal as of right […] appeal by right An 
appeal to a higher court from which permission 
need not be first obtained.  
 
OXL right of appeal ø 
 appeal n. An application for the judicial 
examination by a higher tribunal of the decision of 
any lower tribunal. In modern English practice 
most appeals are limited to a review of the 
decision of the lower tribunal using a transcript or 
note of the evidence heard by that tribunal. In 
some circumstances there may be a full rehearing 
in which witnesses are recalled and fresh 
evidence may be introduced. The appellate 
tribunal may in general make any order that the 
lower tribunal could have made, but there are 
some statutory restrictions upon this power; for 
example, in criminal cases the Court of Appeal 
may not impose a more severe sentence than the 
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trial court. Appellate tribunals are usually reluctant 
to overrule the decisions of lower tribunals on 
questions of fact even when they have the power 
to do so; consequently argument on appeals can 
be directed towards legal errors allegedly 
committed at the trial. In some cases (e.g. 
appeals by case stated from magistrates' courts) 
the appeal may by law be confined to questions 
of law. Appeal may be contrasted with review, in 
which the higher tribunal is confined to an 
examination of the record of the lower tribunal's 
proceedings (i.e. excluding evidence tendered). 
See also appellate jurisdiction. 
 
OXD right of appeal ø 
 appeal [...] VERB 2 Law Apply to a higher 
court for a reversal of the decision of a lower 
court. 
‘he said he would appeal against the conviction’ 
[...] NOUN Law  
An application to a higher court for a decision to 
be reversed. 
‘he has 28 days in which to lodge an appeal’ 
 
CAD  right of appeal ø 
 appeal verb o make a serious or formal 
request for help, esp. in an emergency: 
Blood supplies are running low, and the Red 
Cross is appealing for blood donations. [...] noun 
(LEGAL) a request made to a court of law or to 
someone in authority to change a previous 
decision: 
The case went to the court of appeal/the appeal 
court. 
He won his appeal and the sentence was halved. 
She has lodged (= made) an appeal against the 
severity of the fine. 
 
COD right of appeal ø 
 appeal 1. verb If you appeal to someone to 
do something, you make a serious and urgent 
request to them. 
The Prime Minister appealed to young people to 
use their vote. [V + to/for] 
He will appeal to the state for an extension of 
unemployment benefits. [VERB + to] 
The United Nations has appealed for help from 
the international community. [VERB + for] 2 
countable noun [NOUN to-infinitive] An appeal is 
a serious and urgent request. 
His main message was an appeal for unity in the 
face of the great weather challenge. 
Romania's government issued a last-minute 
appeal to him to call off his trip. [+ to] 
Synonyms: plea, call, application, request  
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3. countable noun [oft NOUN to-infinitive] 
An appeal is an attempt to raise money for a 
charity or for a good cause. 
...an appeal to save a library containing priceless 
manuscripts. 
This is not another appeal for famine relief. 
[...]5. variable noun 
An appeal is a formal request for a decision to be 
changed. 
Heath's appeal against the sentence was later 
successful. [+ against] 
The jury agreed with her, but she lost the case on 
appeal. 

DSC  appeal: apel·lació, recurs d’apel·lació, 
recurs (Dret Processal)  

TEJ  right of appeal ø 
 appeal ø 
 
TER  right of appeal ø 
 appeal ø 
 
DCA right of appeal ø 
 appeal noun 1 [request] crida feminine, 
prec masculine; [fundraising campaign] 
campanya feminine per recollir diners.  
2 JUR apel·lació feminine. 
3 [charm, interest] atractiu masculine, encant 
masculine. 
 
IEJ  apel·lació1 f. DRET PROCESSAL 
Inespecífic Recurs d’apel·lació1. Ex.: Apel·lació 
contra una sentència. Sin. pref.: recurs 
d’apel·lació1 c. nom. m.  
es apelación 
 apel·lació2 f. DRET CANÒNIC Inespecífic 
Recurs judicial que la llei posa a disposició de les 
parts per a impugnar una sentència que 
consideren injusta. [...] 
 
IEC apel·lació 1 f. [LC] [DR] Acció d’apel·lar. 
Apel·lació contra una sentència. [...]  
 apel·lar [...] 2 1 intr. [LC] [DR] Recórrer al 
jutge o al tribunal superior perquè revoqui, esmeni 
o anul·li la sentència, que es creu injusta, dictada 
per l’inferior. 
 
LEP apel·lar apel·lar a una autoritat contra [una 
sentència, una resolució]  
Apel·lar, amb el sentit de 'interposar un recurs', és 
un verb intransitiu. Sol portar un complement 
introduït per la preposició contra que indica la 
resolució o sentència contra la qual es presenta 
 El demandat pot apel·lar la resolució dictada 
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pel jutge. 
 El demandat pot apel·lar contra la resolució 
dictada pel jutge.  
 dret El substantiu dret pot dur un 
complement d'infinitiu introduït per les 
preposicions a o de. Si el substantiu s'integra en 
la locució verbal tenir dret, la preposició regida és 
a. El poble de Catalunya té dret a decidir el seu 
futur.  
També emprem la preposició a quan el 
complement d'infinitiu va precedit d'un 
complement que especifica el posseïdor del dret 
o d'algun altre complement especificatiu.  
 
GOO ACA  "dret a apel·lar" 6 resultats 
GOO ACA "dret d’apel·lar" 10 resultats 
GOO ACA "dret a apel·lació" 9 resultats 
GOO ACA "dret d'apel·lació" 9 resultats 

Ag. clerk of 
court 

[...] 14. The 
clerk of court 
must make a 
record of any 
of the 
following 
which apply 
[...] 

lletrat de 
l’adminis
tració 

BLP clerk 1. A public official whose duties 
include keeping records or accounts. […] 2. A 
court officer responsible for filing papers, issuing 
process, and keeping records of court 
proceedings as generally specified by rule or 
statute. – Also termed clerk of court.  
 
OXL clerk of court ø 
 clerk ø 
 Clerk of the House The principal 
permanent officer of the House of Commons. 
 Clerk of the Parliaments The principal 
permanent officer of the House of Lords. 
 clerk to the justices (justices' clerk, 
magistrates' clerk) A person who has a five-year 
magistrates' court qualification, or a barrister or 
solicitor of not less than five years' standing as an 
assistant to a magistrates' clerk, who is appointed 
to assist magistrates in court, particularly by giving 
advice about law practice or procedure on 
questions arising in connection with the discharge 
of their or his functions. The clerk or one of his 
staff will sit in court with the justices in order to 
advise them, but should not retire with them when 
they consider their verdict. He may, however, 
advise them in private during their retirement, at 
their request, but should return to the court when 
his advice has been given. See also magistrates' 
court. 
 
OXD  clerk of court in British noun an officer of 
the court who maintains the records, among other 
duties 
 
CAD clerk NOUN 1  A person employed in an 
office or bank to keep records, accounts, and 
undertake other routine administrative duties.  ‘a 

http://www.oxfordreference.com.sare.upf.edu/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-2358
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bank clerk’      ‘a wages clerk’      
1.1 An official in charge of the records of a local 
council or court. ‘a clerk to the magistrates’ 
1.2 A senior official in Parliament.  [...] 
 
COD  clerk [...] us also law clerk a person who 
works with a judge and helps the judge make 
decisions 
 
DSC  Clerk: secretari/ària (Dret)  
Clerk of the court/Court clerk: lletrat/ada de 
l’Administració de justícia (antics secretaris/àries 
judicials) [...] 
 
TEJ clerk ø 
 
TER clerk ø 
 
DCA clerk noun 1 [in office] oficinista masculine 
feminine. 2 [in court] secretari masculine -ària 
feminine. 
[...] 
 
IEJ  lletrat | lletrada m. | f. DRET 
PROCESSAL Inespecífic Advocat | advocada. 
Sin. pref.: advocat | advocada m. | f. 
es abogado | abogada, letrado | letrada 
 secretari judicial | secretària judicial c. 
nom. m. | c. nom. f. DRET PÚBLIC Espanya 
Membre del funcionariat que pertany a 
l’Administració de justícia i té auto ritat per a 
donar fe dels actes i per a dictar els decrets i les 
diligències del jutjat corresponent. 
El secretari o secretària judicial és un funcionari o 
funcionària públic que s’integra en el Cos 
Superior Jurídic de Secretaris Judicials, que és 
únic en l’àmbit nacional, i al servei de 
l’Administració de justícia, dependent del Ministeri 
de Justícia.  
 Els secretaris judicials són seleccionats 
mitjançant una oposició que convoca el Ministeri 
de Justícia, que pot ser pel sistema d’oposició 
ordinari d’ingrés o pel concurs oposició lliure, que 
és de caràcter excepcional. En tots dos casos, 
s’han de respectar els principis d’igualtat, de 
mèrit, de capacitat i de publicitat de les normes.  
 De les places convocades, el cinquanta per cent 
de les places vacants es reserva per a la provisió 
per promoció interna mitjançant el sistema de 
concurs oposició dels funcionaris de carrera del 
Cos de Gestió Processal i Administrativa amb 
dos anys, com a mínim, de serveis efectius. Si no 
es cobreixen totes les vacants, es poden cobrir 
pel sistema de torn lliure mitjançant oposició o, si 
escau, per concurs oposició.  
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https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/decision
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=oficinista&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=secretari&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=-%C3%A0ria&dicc_74=on
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=679554
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 Per a accedir al cos de secretaris judicials, cal 
ser espanyol, ser llicenciat en dret, no estar en 
situació d’incapacitat o incompatibilitat i superar 
les proves selectives i el curs teoricopràctic, que 
també pot ser selectiu. La Llei orgànica del poder 
judicial regula els casos en què es perd la 
condició de secretari o secretària judicial, com ara 
per renúncia voluntària manifestada per escrit i 
acceptada expressament pel Ministeri de Justícia, 
o per pèrdua de la nacionalitat espanyola, entre 
d’altres.  
 Els secretaris judicials tenen la consideració 
d’autoritat. 
es secretario judicial | secretaria judicial 
 
IEC lletrat [...] 2 1 m. i f. [DR] [LC] [PR] Advocat 
1 .  
2 2 [PR] [DR] lletrat de l’estat Membre del cos 
funcionarial superior de l’Administració de l’Estat. 
[...] 
 secretari judicial ø 
 
(Per a més informació veure apartat “Comentari 
de la traducció”.) 

Conc. waiving [...]Waiving 
of the right to 
translation of 
essential 
documents   
[...] 

renuncia
r 

BLP waiving ø 
 waive 1. To abandon, renounce, or 
surrender (a claim, privilege, right, etc.); to give up 
(a right or a claim) voluntarily. Ordinarily, to waive 
a right one must do it knowingly, with knowledge 
of the relevant facts. […] 
 
OXL waiving ø 
 waive ø 
 waiver n.1 The act of abandonin or 
refraining from asserting a legal right. 2 The 
instrument that declares the act of waiving. 3 
Variation of a contract. 
 
OXD waiving ø 
 waive VERB [WITH OBJECT] 1  Refrain 
from insisting on or using (a right or claim)  ‘he 
will wai e all rights to the money’ 1.2 Refrain from 
demanding compliance with (a rule or fee) ‘her 
tuition  ees would be wai ed’  
CAD waiving ø 
 waive verb formal to not demand 
something you have a right to, or not cause a rule 
to be obeyed: 
The bank manager waived the charge (= said we 
didn't have to pay), as we were old and valued 
customers. 
If they waive (= remove) the time limit, many more 
applications will come in. 
He persuaded the delegates to waive (= give up) 
their objections. 

javascript:getFullAccepcio('0000755-00001')
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/demand
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/right
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cause
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rule
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/obey
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bank
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/manager
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/charge
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pay
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/old
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/valued
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/customer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/remove
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/limit
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/application
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/persuade
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/delegate
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/their
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/objection
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COD waive verb If you waive your right to 
something, for example legal representation, you 
choose not to have it or do it. 
He pleaded guilty to the murders of three boys 
and waived his right to appeal. [VERB noun] 
Synonyms: give up, relinquish [formal], renounce, 
forsake  
2. verb If someone waives a rule, they say that 
people do not have to obey it in a particular 
situation. 
The art gallery waives admission charges on 
Sundays. [VERB noun] 
The authorities had agreed to waive normal 
requirements for permits to cross the border. 
[VERB noun] 

DSC  waive (to): 1. Renunciar (a algun dret o 
acció). 2. Excusar, passar per alt, disculpar, no 
exigir (algun requisit, incompliment, etc..) 
 waiver: renúncia, exoneració, alliberament, 
exempció (Dret Contractual)  

TEJ waiving ø 
 waive ø 
 waiver ø 
 
TER waiving ø 
 waive ø 
 waiver ø 
 
DCA waive transitive verb formal [rule] no 
aplicar. 
 
IEJ renunciar1 v. tr. DRET Inespecífic Algú, 
cedir o deixar per voluntat pròpia {allò que li 
pertany o a què té dret}. Ex.: L’here a accept  la 
llegítima i renunci  l’her ncia. es renunciar 
 renunciar2 v. intr. DRET Inespecífic  
[Si porta un complement verbal, aquest 
complement s’introdueix majorment amb la 
preposició a.]  
Algú, cedir o deixar per voluntat pròpia allò que li 
pertany o a què té dret. Ex.: Ha renunciat al 
càrrec de conseller. es renunciar 
renunciar3 v. intr. DRET Inespecífic  
[Si porta un complement verbal, aquest 
complement s’introdueix majorment amb la 
preposició a.]  
Abandonar definitivament, cessar de pretendre o 
deixar de fer. Ex.: Renunci  al go ern i s’exili . es 
renunciar Es va veure obligat a renunciar a la 
corona. es renunciar 
 exonerar v. tr. DRET PÚBLIC Inespecífic 
Eximir. Ex.: La justícia l’ha exonerat de tota 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/example
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legal
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/representation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/choose
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/give-up
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/relinquish
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/renounce
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/forsake
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rule
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/say
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/obey
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/situation
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=no&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=aplicar&dicc_74=on
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responsabilitat en l’a er. Sin. pref.: eximir v. tr. 
es exonerar 
 eximir v. tr. DRET PÚBLIC Inespecífic 
Alliberar d’una obligació, d’una càrrega o d’una 
responsabilitat. Ex.: En aquest grup de classe, 
dos alumnes han estat eximits de fer pràctiques. 
El van eximir de qualsevol responsabilitat en el 
delicte.  
Sin. compl.: excusar7 v. tr., exonerar v. tr. es 
eximir 
 
IEC renunciar 1 1 v. tr. [LC] Algú, cedir per 
pròpia voluntat (allò que li pertany, a què té dret). 
Renunciar una herència, una promoció, un títol, 
un càrrec.  
1 2 intr. [LC] Renunciar a una herència, a un 
càrrec, etc.  
2 1 intr. [LC] Abandonar una cosa definitivament, 
cessar de pretendre-la. Renunciar al món. 
Renunciar al papat. [...] 
 exonerar v. tr. [LC] Alliberar (algú) d’alguna 
cosa onerosa. La suspensió del contracte els 
exonera de totes les obligacions. 
 
REFLEXIÓ: s’ha decidit traduir waive per 
renunciar perquè el context fa referència a 
renunciar al dret a la traducció i interpretació. A 
més  anteriorment s’ha traduït waiver per 
renúncia. 

Doc. legal 
advice 

[...] informed 
by legal 
advice, 
unless the 
person 
otherwise 
fully 
understands 
the 
consequenc
es of waiving 
the right. [...] 

notificaci
ó 

BLP legal advice ø 
 advice 1. Guidance offered by one person, 
esp. a lawyer, to another. 2. Notice of the drawing 
of a draft for goods or services. 
 legal 1. Of or relating to law; falling within 
the province of law. 2. Established, required, or 
permitted by law; LAWFUL. 3. Of or relating to 
law as opposed to equity.  
 
OXL legal advice ø 
 advice ø 
  
OXD legal advice NOUN mass noun 
Professional advice provided by a 
lawyer.  ‘independent legal advice’      ‘he had a 
right to seek legal advice’ 
 
CAD legal advice ø 
 advice LAW a formal document telling you 
about a legal or financial arrangement you have 
been involved in [...] 
 
COD legal advice ø 
 advice noun [...] 2. (sometimes plural) 
formal notification of facts, esp when 
communicated from a distance 

http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=683614
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=683674
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/formal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/document
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/financial
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/arrangement
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/notification
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fact
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/communicate
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/distance
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DSC legal advice ø 
 advice: 1. Consell, assessorament (Dret) 
2. Notificació, avís 

TEJ legal advice ø 
 
TER legal advice ø 

advice ca avís, n m 
es aviso 
fr avis  
en advice  
en advice note  
en notice  

<Comunicació empresarial > Comunicació > 
Comunicació administrativa i comercial> 
Document que dona notícia a algú d'alguna cosa 
perquè estigui advertit i actuï en conseqüència. 
 
DCA legal advice ø 
 advice noun Uncountable noun consells 
masculine plural [...] 
 
IEJ notificació f. DRET PROCESSAL Espanya 
Acte mitjançant el qual és comunicada a una 
persona o als seus representats legals la 
resolució jurídica o administrativa d’una autoritat. 
[...] V. t.: citació1 f., citació a termini c. nom. f., 
requeriment m. es notificación 
 
IEC notificació 1 f. [LC] Acció de notificar. 2 f. 
[LC] Escrit en què es notifica alguna cosa. 3 f. 
[AD] [DR] Acte mitjançant el qual és comunicada, 
normalment d’una manera autèntica, a una 
persona determinada o als seus representants 
legals, la resolució judicial o administrativa o 
algun altre acte jurídic. 
 avís 1 1 m. [LC] Acció d’avisar; l’efecte. 
1 2 m. [LC] Paraules, escrit, etc., amb què 
s’avisa. Rebre un avís. 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=consells&dicc_74=on
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=681008
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=681011
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=22&id=687563
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8.2.2. Altres problemes de traducció 

Recull d’altres problemes de traducció distints als lèxics i fraseològics del glossari, bé siguin 

de gramàtica, referents a l’estructura, de registre, d’aspectes formals, entre altres. No 

inclouen el context, sinó que podrien aparèixer en qualsevol. No es segueix cap ordre de 

consulta, a diferència del glossari, sinó que depenent de cada problema es consulten unes 

fonts o unes altres. Així doncs, només s’inclouen aquells recursos que han resultat útils i 

directament no s’esmenten els recursos consultats però que no han sigut profitosos. La taula 

és proporcionada per Gilbert a les assignatures de Traducció Jurídicoeconòmica 1 2017-20288 i 

Traducció Jurídicoeconòmica 2 2017-20289, tot i que subjecta a alguna variació. 

 

PROBLEMA 1: TRADUCCIÓ DELS NOMS OFICIALS D’ORGANISMES 

Termes 
afectats pel 
problema 

Resum del 
problema 

Documentació Solució final 

 Police 
Service of 
Scotland 
 

 Scottish 
Parliament 
 

 Scottish 
Parliament 
Information 
Centre 
 

 Criminal 
Justice 
Division  
 

 Justice 
Directorate  
 

 Scottish 
Government  

 
 

Al llarg del 
text 
s’esmenten 
diversos 
organismes 
propis 
d’Escòcia. 
S’han de 
traduir al 
català? 
Com?  

LEU Institucions, organismes 
públics i estructures polítiques 
Com a norma general, cal traduir els 
noms d'institucions, organismes 
públics i estructures polítiques. Amb 
tot, quan no n'hi hagi una 
equivalència literal i sigui possible, 
és convenient traduir el terme per 
l'equivalent funcional, si convé 
acompanyant la traducció del terme 
original. [...]  

DSC division: 1. Sala, divisió (Dret 
Processal) 
[...] Criminal division: sala penal 

GSC Justice Directorate 
What we do 
We ensure the operation of 
Scotland's justice system, including 
criminal, civil and family law, and 
administrative justice. 
We are responsible for: 

 improvements in the 
effectiveness of the justice 
system 

 designing policy on punishment 
and rehabilitation 

 ensuring civil and criminal law 
reflects the needs of society and 
meets European and 
international requirements 

 servei de policia 
d’Escòcia 
 

 Parlament 
escocès 
 

 centre 
d’informació del 
Parlament 
escocès 
 

 sala penal de 
justícia (Criminal 
Justice Division) 
 

 direcció de 
justícia (Justice 
Directorate) 
 

 Govern escocès 
 
 
 
Reflexió: s’ha optat 
per traduir els noms 
dels organismes. 
Els més coneguts 
com el Parlament 
escocès o el Govern 
escocès no 
incorporen el terme 
original entre 
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 strengthening the response to 
domestic abuse and other forms 
of violence against women 

 improving public health and 
safety through effective licensing 
frameworks 

 
OXD directorate 2 A section of a 
government department in charge of 
a particular activity. the Food Safety 
Directorate’ [...] 
 
DAC directorate noun [board of 
directors] direcció feminine, (junta 
feminine) directiva feminine. 

parèntesi perquè no 
es considera 
necessari, ara bé, 
els termes que són 
més concrets, com 
Criminal Justice 
Division i Justice 
Directorate, sí que 
s’acompanyen del 
terme original entre 
parèntesis. 

 
 

PROBLEMA 2: TRADUCCIÓ DE LES CITACIONS DE DOCUMENTS JURÍDICS 

Fragments 
afectats pel 
problema 

Resum del 
problema 

Documentació Solució final 

Mostres: 
 

 The Right to 
Interpretation 
and 
Translation 
in Criminal 
Proceedings 
(Scotland) 
Regulations 
2014 
  

 the 
European 
Communities 
Act 1972 
 

 Police and 
Fire Reform 
(Scotland) 
Act 2012  

 

 section 99(1) 
of the Police 
and Fire 
Reform 
(Scotland) 
Act 2012 

 
 

Al llarg del 
text es citen 
diverses 
normes 
jurídiques i 
parts de 
normes 
jurídiques 
pròpies de 
la legislació 
d’Escòcia. 
Traslladem 
al català 
aquestes 
citacions? 
Com? Quin 
estil de 
citació cal 
seguir? Es 
deixa en 
llengua 
original? 

UDG Citar documents legals [...] 
 Legislació estatal i autonòmica: 

edició impresa 
 
Estat o comunitat autònoma. Rang 
número oficial, data promulgació, 
nom de la norma. (Diari o butlletí 
oficial abreviat, número, data, pàg. 
inicial-final). 
 
Espanya. Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de novembre, del Código Penal. 
(BOE, núm. 281, 24-11-1995, pàg. 
33987-34058). 
Catalunya. Llei 11/1989, de juliol, de 
creació de l’Institut Català de la 
Dona (DOGC, núm. 1167, 12-7-
1989, pàg. 2967-2968). 
 
 Directives i reglaments 

comunitaris: edició impresa 
 
Tipus de norma Número oficial de la 
norma Institució comunitària, data de 
promulgació, títol de la norma. (Diari 
oficial i 
sèrie, número, data, pàg. inicial-
final). 
 
Directiva 74/647/CEE del Consejo, 
de 9 de diciembre de 1974, relativa 
a la lucha contra las orugas del 
clavel. (DOCEL L, núm. 352, 28-12-
1974, pàg. 41-42). 

Mostres: 
 

 Reglament, de 
2014, relatiu al 
dret a la 
interpretació i 
traducció en el 
procés penal 
(Escòcia) 

 

 Llei, de 1972, de 
les comunitats 
europees 
 

 Llei, de 2012, de 
la reforma de 
policia i incendis 
(Escòcia 

 

 l’article 99(1) de la 
Llei, de 2012, de 
reforma de policia i 
incendis (Escòcia); 

 
 
 
Reflexió: no s’ha 
trobat cap recurs 
que indiqui si s’han 
de traduir (i com) o 
si no s’han de traduir 
els títols de les 
normes jurídiques 

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=direcci%C3%B3&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=junta&dicc_74=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=directiva&dicc_74=on
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LEP La re erència a normes 
jur di ues  

Les normes s'han d'esmentar amb el 
nom complet (designació genèrica 
del tipus de norma, número de 
promulgació, data i nom descriptiu) 
la primera vegada que apareixen en 
el preàmbul i la primera vegada que 
apareixen en la part dispositiva 
(incloent-hi la part final). En la resta 
d'ocurrències, n'hi ha prou 
d'esmentar-les amb la forma 
abreujada, és a dir, només amb la 
designació genèrica del tipus de 
norma i el número de promulgació. 
[...] 

La re erència a normes de la Unió 
Europea  

Les normes de la Unió Europea, que 
són principalment les directives i els 
reglaments, s'han de d'esmentar 
d'acord amb els usos convencionals 
de la mateixa Unió Europea:  

Directiva [any]/[número]/[sigla de la 
institució en el moment en què 
s'aprova la norma] de [òrgans], del 
[data], sobre [matèria]  

LEI Re erencias a la legislación 
de la Unión Europea  

Presentación de los di ersos 
enunciados  

Con respecto a la presentación de 
las referencias a la legislación de la 
Unión Europea en los textos 
publicados en el Diario Oficial, y a la 
numeración de los actos, véase la 
primera parte.  

En las publicaciones distintas del 
Diario Oficial, los títulos de los actos 
pueden citarse de modo menos 
estricto. Sin embargo, al citar los 
elementos constitutivos del título del 
acto (el tipo de acto, su número, la 
institución de la que emana, la fecha 
y el enunciado) hay que tener en 

que s’esmenten al 
llarg d’un document 
jurídic. Això es deu 
al fet que no es 
solen traduir 
oficialment i publicar 
normes jurídiques, 
sinó que en cas 
d’ha er de traslladar 
una norma europea, 
per exemple, a un 
país, es transposa 
tot modificant alguna 
llei existent del país. 
 
Davant la manca de 
criteri  se n’ha 
adoptat un de propi: 
es tradueixen les 
normes jurídiques 
que s’esmenten al 
text tot seguint l’estil 
de citació dels 
documents legals a 
Catlaunya, però 
només incorporant 
la informació que 
proporciona el text 
original. És dir, les 
dades que 
proporciona el text 
original s’ordenaran 
seguint l’ordre de 
citació en llengua 
meta, però no 
s’a egeix cap dada 
que no apareixi a 
l’original.  
 

L’única excepció és 
el cas de la Llei 
d’extradició de 2  3  
que és una norma 
de car cter general 
que es pot esmentar 
amb un títol breu, 
sense posar la data 
al mig entre comes, 
ja que és tan curta 
que confondria la 
lectura si es seguís 
el mateix criteri 
proposat fins ara. 
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cuenta que el número es el 
elemento determinativo, por lo que 
los dem s elementos se escribir n 
entre comas:  

El Reglamento (CEE) no 2658/87 
dispone que [...] El Reglamento (UE) 
no 1204/2009 dispone que [...]  

LEP II.3.1.5.9.3. Remissions 
internes  

[...] 

En la remissió, el número de 
l'apartat i la lletra, si escau, 
s'escriuen darrere el número d'article 
separats per punts. La lletra s'escriu 
en cursiva.  

  a què fa referència la lletra a de 
l'apartat 1 de l'article 2   a què fa 
referència l'article 2, apartat 1, lletra a 
 a què fa referència l'article 2.1.a  

Si la referència es fa a diverses 
lletres d'un mateix apartat, aquestes 
s'escriuen darrere el número 
d'apartat. Semblantment, si es fa 
referència a diversos apartats d'un 
mateix article, els números d'apartat 
s'escriuen darrere el número 
d'article.  

a què fa referència l'article 2.1.a, c i d  
a què fa referència l'article 2.1, 3 i 4  

En els casos de remissions a 
diversos apartats de més d'un 
article, per a facilitar-ne la 
comprensió, és preferible repetir 
cada vegada l'expressió  l'article».  

a què fa referència l'article 2.1, 3 i 4, 
l'article 3.2 i 5 i l'article 4.1 i 2  

Si es fa una remissió a tres o més 
apartats consecutius, es pot emprar 
la fórmula  els apartats [número del 
primer apartat] a [número del darrer 
apartat] de l'article [número de 
l'article]».  

  a què fa referència l'article 2.1, 2, 3 i 4  
 a què fan referència els apartats 1 a 4 de 

També, quan 
s’esmenten els 
apartats de les 
normes jurídiques, 
no s’adapten a la 
redacció catalana, 
sinó que es manté 
tant l’etil de citació 
com la lletra entre 
dos parèntesis que 
remet a l’apartat, 
malgrat que en 
català només es 
posi un sol parèntesi 
posterior i malgrat 
que tant LEP com 
ROL proposin uns 
certs ordres dels 
apartats. 
 
Com que no 
s’adapta la  orma de 
citació, s’a a oreix la 
lectura en paral·lel 
amb el text original.  
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l'article 2  

Quan es remet a un altre apartat del 
mateix article, no s'ha d'incloure en 
la remissió la referència a l'article.  

~ 2. En el marc del que estableix 
l'apartat 1 d'aquest article, també és 
objecte d'aquesta llei aconseguir que els 
serveis socials es prestin amb els 
requisits i els estàndards de qualitat 
òptims necessaris per a garantir la 
dignitat i la qualitat de vida de les 
persones.  
 estableix 
l'apartat 1, també és objecte d'aquesta 
llei aconseguir que els serveis socials es 
prestin amb els requisits i els 
estàndards de qualitat òptims 
necessaris per a garantir la dignitat i la 
qualitat de vida de les persones.  

[...] 
 

II.3.1.5.9.4. Remissions externes: 
lleis i altres normes  

Entenem per remissions externes 
tant les remissions directes a altres 
normes com les referències a 
fragments de text d'altres normes. 
Segons que correspongui, emprem 
fórmules com  que estableix 
[norma]», «que estableix l'article 
[número] de [norma] ,  a què fa 
referència [norma] , etc., o bé, 
senzillament, reproduïm el nom de la 
norma.  

4. Les administracions competents 
en matèria de serveis socials han de 
tenir en compte el principi de prioritat 
pressupostària que, per a la infància, 
estableixen l'article 4 de la 
Convenció internacional dels drets 
dels infants i l'article 16 de la Llei 
8/1995, del 27 de juliol, d'atenció i 
protecció dels infants i els 
adolescents i de modificació de la 
Llei 37/1991, del 30 de desembre, 
sobre mesures de protecció dels 
menors desemparats i de l'adopció. 

[...] 

Algunes normes de caràcter molt 



 
 

161 

general es poden esmentar amb un 
títol breu.  

l'Estatut d'autonomia de Catalunya el 
Reglament del Parlament 
la Constitució espanyola 
el Codi civil de Catalunya  
el Codi civil espanyol 
la Llei hipotecària 
la Llei d'urbanisme 
els tractats de la Unió Europea  

 
ROL 
 
Referencias a las subdivisiones 
de un acto jurídico 
 
Manual de estilo de la UE (hasta 
2005) orden creciente. Ex: letra e) 
del apartado 2 del artículo 12 
 
Manual de estilo de la UE (después 
de 2005) orden decreciente: el 
artículo 12, apartado 2, letra e 

 

PROBLEMA 3: TEMPS VERBAL DE REDACCIÓ D’UN REGLAMENT 

Termes 
afectats pel 
problema 

Resum del 
problema 

Documentació Solució final amb 
reflexió 

Mostres: 
 
En present 
make, means, 
include, has, 
applies, is, does, 
determines, etc. 
 
Verbs modals 
may, must 
 
Veu passiva 
be cited, being 
detained, been 
taken, etc.  

El temps 
verbal de 
redacció 
predominant 
en el text 
original és el 
present. 
També 
s’utilitzen els 
verbs modals 
may i must, 
així com 
alguna 
construcció 
passiva. En 
català el 
temps verbal 
de redacció 
d’una norma 
jurídica 
també és el 
present? 
Com traduir 
els verbs 
modals i les 
construccions 
passives? 

LEP II    Criteris d ade uació al 
llenguatge normatiu  
II.2.1. Temps verbals II.2.1.1. La 
durabilitat 

 D'acord amb el principi de 
vigència, el temps bàsic de 
redacció dels textos normatius ha 
d'ésser el present, tant en el cas 
de la perífrasi d'obligació, que 
s'empra per a expressar les 
prescripcions amb caràcter 
general, com en el cas de la forma 
simple del present.  

El present és el temps que dona 
actualitat permanent a la norma i 
que, per tant, fa saber al lector que 
el que s'estableix o s'ordena és 
vigent en el moment de llegir-la. 
En aquest sentit, s'ha d'evitar l'ús 
del futur perquè pot generar 
confusió sobre el moment en què 
s'ha d'aplicar el precepte.  

II 1 3  Pre erència per la veu 
activa  

Temps verbal 
present i veu activa. 
 
REFLEXIÓ: El 
temps verbal de 
redacció del 
reglament ha de ser 
el present per tal 
d’a a orir el principi 
de vigència. Les 
perífrasis verbals 
també. De la 
mateixa manera 
s’opta per utilit ar la 
veu activa, en 
detriment a la veu 
passiva. 



 
 

162 

Hi ha dos tipus d'oracions 
passives: les perifràstiques i les 
pronominals o reflexes. L'oració 
passiva perifràstica, amb 
l'estructura [subjecte] + ésser   
[participi]   [complement agent], és 
un recurs sintàctic que converteix 
en subjecte el que seria el 
complement directe de l'oració 
activa. La passiva pronominal es 
construeix amb el pronom reflexiu 
es i un verb transitiu en tercera 
persona. Aquesta construcció és 
un recurs per a la 
impersonalització, per tal com 
omet el subjecte agent. [...] 

 

PROBLEMA 5: ADAPTACIÓ O NO DE L’ESTRUCTURA D’UN REGLAMENT (O DE 
QUALSEVOL DOCUMENT LEGISLATIU) 

Termes afectats 
pel problema 

Resum del 
problema 

Documentació Solució final amb 
reflexió 

[tot el text] En anglès, el 
regalement 
traduït té una 
estructura 
fixada. S’ha 
de mantenir 
aquesta 
estructura o 
s’ha 
d’adaptar a 
l’estructura 
del reglament 
català? 

LEP II 3 Estructura i  orma 
dels textos parlamentaris II 3 1  
La redacció dels textos 
normatius II.3.1.1. L'estructura 
de les normes. La llei  

Les normes que aprova el 
Parlament són les lleis i les 
normes de caràcter intern, com el 
Reglament o els Estatuts del 
règim i el govern interiors. [...] 

Les lleis tenen un títol, una part 
expositiva, una part dispositiva i 
una part final. Algunes lleis poden 
portar annexos. Les lleis llargues, 
a més, és recomanable que portin 
un sumari abans del preàmbul.  

II 3 1    El t tol [...] 

II 3 1 3  La part expositiva: 
pre mbul [...] 

II.3.1.4. La part dispositiva: 
articulat La unitat bàsica en què 
es divideix la part dispositiva o 
articulat és l'article. Alhora l'article 
es pot subdividir en apartats. Els 
apartats no han de tenir més d'un 
paràgraf. [...]Els articles 
s'agrupen normalment en 

No s’adapta 
l’estructura. 
 
Reflexió: no s’ha 
trobat informació 
sobre si cal adaptar 
o no l’estructura de 
les normes 
jurídiques. Aquest 
fet va relacionat 
amb el problema 2 i 
també es deu al fet 
que no es solen 
traduir oficialment i 
publicar normes 
jurídiques, sinó que 
en cas d’ha er de 
traslladar una 
norma europea, per 
exemple, a un país, 
es transposa tot 
modificant alguna 
llei existent del país. 
 
Davant la manca de 
criteri, se n’ha 
adoptat un de propi: 
no s’adapta 
l’estructura perqu  
l’enc rrec de 
traducció no ho 
exigeix.  
 
Per axò 
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capítols, i aquests, en títols. [...] 

II.3.1.5.4. L'objecte i la finalitat 
L'objecte de la llei s'ha d'explicitar 
en un article –preferiblement en el 
primer–, a manera d'introducció 
de la part dispositiva. Aquest 
article ha de fer esment de la 
matèria que la llei ordena, la qual 
ja ha hagut d'expressar-se en el 
preàmbul.  

El títol de l'article ha d'ésser 
Objecte. El cos de l'article ha de 
començar per la fórmula 
“L'objecte d'aquesta llei és...”. [...] 

II 3 1      L  mbit d aplicació [...] 
El títol de l'article ha d'ésser 
 mbit d'aplicació. El cos de 
l'article ha de començar per la 
fórmula “Aquesta llei s'aplica a...” 
o per una fórmula semblant. [...] 

I.3.1.5.6. Les definicions [...] El 
títol de l'article ha d'ésser 
Definicions. El cos de l'article ha 
de començar per la fórmula “Als 
efectes del que disposa aquesta 
llei, s'entén per [terme en cursiva] 
[definició]”. La definició, com que 
depèn de la fórmula “s'entén per”, 
ha de començar amb article o 
amb el mot qualsevol. [...] 

II.3.1.6. La part dispositiva: part 
final La part final d'una llei consta 
de disposicions, que s'agrupen 
per categories, d'acord amb 
l'ordre següent: addicionals, 
transitòries, derogatòries i finals.  

RGL 2014 No. 95  
CRIMINAL LAW  
The Right to Interpretation and 
Translation in Criminal 
Proceedings (Scotland) 
Regulations 2014 [...] 
 
PART 1 Introductory  
 
Citation, commencement and 

extent  
 

l’enumeració del 
reglament és com 
l’original  mantenint 
els dos parèntesis 
dels números dels 
apartats  com s’ha 
comentat al 
problema 2.  
 
L’únic cas que s’ha 
adaptat és la 
puntuació, sobretot 
el signe del guió 
llarg, típic de la 
redacció anglesa, 
però no de la 
catalana, en què es 
substitueix per dos 
punts. 
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Article  
1.—(1) These Regulations may 
be cited as the Right to 
Interpretation and Translation in  
Criminal Proceedings (Scotland) 
Regulations 2014 and come into 
force on 19th May 2014.  

PROBLEMA 6: MAJÚSCULES I MINÚSCULES DELS NOMS DE LES NORMES 
JURÍDIQUES I ELS SEUS APARTATS 

Termes afectats 
pel problema 

Resum del 
problema 

Documentació Solució final amb 
reflexió 

Mostres: 
 

 the following 
Regulations  
 

 These 
Regulations  

 

 as defined by 
section 99(1) 
of the Police 
and Fire 
Reform 
(Scotland) 
Act 2012(b)  

 

 

Quan al llarg 
del text es fa 
referència a 
una norma 
jurídica, el 
nom de la 
norma 
s’escriu en 
majúscula 
inicial? I els 
seus 
apartats, 
també en 
majúscula 
inicial o en 
minúscula? 

LEP V.4.2.6.1. Les normes i 
les tramitacions 
corresponents  

Els títols de les normes i de les 
tramitacions corresponents, i 
també els dels altres textos 
parlamentaris no normatius, 
s'escriuen amb la inicial del 
primer mot que designa la 
classe de norma amb 
majúscula.  

el Projecte de llei per a una 
nova ciutadania i per a la 
igualtat efectiva de dones i 
homes  
 
la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, 
de l'occità, aranès a l'Aran 
 
el Codi civil de Catalunya [...] 

V.4.2.6.3. Parts de les normes  

S'escriuen amb minúscules.  

el preàmbul de la Llei 
la lletra c de l'apartat 4  
l'article 1 

Mostres: 

 

 el Reglament 
següent 
 

 Aquest 
Reglament 

 

 definit a l’articlle 
99(1) de la Llei de 
reforma de policia 
i incendis 
(Escòcia) 2012(b) 

 
 
REFLEXIÓ: tal com 
recomana el Llibre 
d’estil del Parlament, 
només s’escriu en 
majúscula la inicial 
dels textos normatius. 
Les parts de les 
normes, però, 
s’escriuren en 
minúscula. 
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8   3  Re erències bibliogr  i ues d’obres incloses en la documentació amb codis 

Les mateixes referències ja s’inclouen a l’apartat 7 com a bibliografia completa del treball. 

Tanmateix, aquí es repeteixen amb els codis corresponents. 

 

 Del glossari 

 

BLP Garner, B. (2004). Black’s Law Dictionary. (8a ed.). St. Paul: Thomson West. 

 

CAD Cambridge University Press. (2017). Cambridge Dictionary. Consultat des de 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary  

 

COD Collins. (2017). Collins Free Online Dictionary. Consultat des de 

https://www.collinsdictionary.com 

 

DCA Diccionaris.cat (2018). Larousse Editorial. Barcelona. Consultat des de 

https://www.diccionaris.cat  

 

DSC Sambola, X. Diccionari jurídic i econòmic  ngl s Catal  Law and Economics 

English/Catalan Dictionary. (2016). Barcelona. Consultat des de 

https://www.upf.edu/intranet/descarrega/bib/trad/dicc_eng_cat_juridiceconomic_210318.pdf  

 

IEC Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans. (s.d.). (2a ed). Consultat des 

de https://mdlc.iec.cat 

 

IEJ Diccionari jurídic de l’Institut d’Estudis Catalans. (2013). Consultat des de 

http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=0 

LEP Departament Lingüístic del Parlament de Catalunya. (2018). Llibre d'estil de les lleis i altres 

textos del Parlament de Catalunya. Consultat des de 

https://www.parlament.cat/document/intrade/6412 

MLJ Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya. (2003). Manual de 

llenguatge judicial. Consultat des de 

http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_88604569_1.pdf  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary
https://www.collinsdictionary.com/
https://www.diccionaris.cat/
https://www.upf.edu/intranet/descarrega/bib/trad/dicc_eng_cat_juridiceconomic_210318.pdf
https://mdlc.iec.cat/
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=0
https://www.parlament.cat/document/intrade/6412
http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_88604569_1.pdf


 
 

166 

OXD Oxford University Press. (2017). Oxford Dictionaries. Consultat des de 

https://en.oxforddictionaries.com/definition  

 

OXL Oxford University Press. (2009). A Dictionary of Law (7 ed.) Oxford Dictionaries. Consultat 

des de http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-

9780199551248  

 

TEG Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (s.d.). Terminologia. Consultat des 

de http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/llenguatge_juridic/de_quines_eines_disposo/terminologia/  

 

TEJ Cercador terminològic. (s.d.). Terminologia jurídica. Barcelona: Termcat, Centre de 

Terminologia. Consultat des de http://www.terminologiajuridica.cat 

 

TER Cercaterm. (2015). Barcelona: Termcat, Centre de Terminologia. Consultat des de 

http://www.termcat.cat/ 

 

 Extra del glossari 

o Fonts d’in ormació 

 

ACT Escòcia. 2010 asp 10. Interpretation and Legislative Reform Act. (The National Archives [en 

línea]). Consultat dia 19/05/2018 des de 

https://web.archive.org/web/20161018210420/http://www.legislation.gov.uk/asp/2010/10  

 

ADM Administració de justícia de Catalunya. (s.d.). Privació de llibertat. Consultat dia 19/05/2018 des de 

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/gestions_i_tramits/privacio_de_llibertat/ 

 

MET Ainaud, J.; Espunya, A. i Pujol, D. (2003). El llenguatge jurídic. En Manual de traducció 

anglès-català. Vic: Eumo. 

 

PAR Parlament escocès. (s.d.). Guide to scottish statutory instruments. Consultat dia 16/05/2018 

des de http://www.parliament.scot/S5_Delegated_Powers/Guide_to_SSIs.pdf  

 

REG Escòcia. No. 95 (2014). The Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings 

Regulations. (The National Archives [en línea]). Consultat dia 14/02/2018 des de 

http://www.legislation.gov.uk/ssi/2014/95/made  

https://en.oxforddictionaries.com/definition
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/llenguatge_juridic/de_quines_eines_disposo/terminologia/
http://www.terminologiajuridica.cat/
http://www.termcat.cat/
https://web.archive.org/web/20161018210420/http:/www.legislation.gov.uk/asp/2010/10
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/gestions_i_tramits/privacio_de_llibertat/
http://www.parliament.scot/S5_Delegated_Powers/Guide_to_SSIs.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2014/95/made
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o Textos paral·lels 

RTC BOC Espanya. Llei orgànica 4/2010, de 20 de maig, del règim disciplinari del Cos Nacional de 

Policia. (BOE [en línia] Suplement en llengua catalana núm. 124, 21-05-2010, p. 1-19), consultat dia 

14/05/2018 des de https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/05/21/pdfs/BOE-A-2010-8115-C.pdf  

RTC COD Espanya. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. (BOE [en línia] 

Suplement en llengua catalana núm. 281, 24-11-1995, p. 294-361) consultat dia 21/04/2018 des de 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1995/12/31/pdfs/A00294-00361.pdf  

 

RTC LEC Portal jurídic de Catalunya. (2015). Llei d'enjudiciament criminal (Reial decret de 14 de 

setembre de 1882). Consultat dia 21/04/2018 des de 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=556008&action=fitxa  

RTC LET Espanya. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de l’Estatut dels treballadors. (BOE [en línia] Suplement en llengua catalana núm. 255, 24-

10-2015, p. 1-84), consultat dia 16/05/2018 des de 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430-C.pdf  

RTC LJO Espanya. Reial decret 1205/2011, de 26 d’agost, sobre la seguretat de les joguines. 

(BOE [en línia] Suplement en llengua catalana núm. 209, 31-08-2011, p. 1-35), consultat dia 

16/04/2018 des de https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/08/31/pdfs/BOE-A-2011-14252-C.pdf  

RTC LTR Espanya. Llei orgànica 5/2015, de 27 d’abril, per la qual es modifiquen la Llei 

d’enjudiciament criminal i la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per transposar la 

Directiva 2010/64/UE, de 20 d’octubre de 2010, relativa al dret a interpretació i a traducció en els 

processos penals, i la Directiva 2012/13/UE, de 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació 

en els processos penals. (BOE [en línia] Suplement en llengua catalana núm. 101, 28-04-2015, p. 1-

10), consultat dia 16/04/2018 des de https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-

2015-4605-C.pdf  

RTC PJC Espanya. Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei del sòl i rehabilitació urbana. (BOE [en línia] Suplement en llengua catalana núm. 261, 31-

10-15, p. 1-56) consultat dia 19/05/2018 des de 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11723-C.pdf  

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/05/21/pdfs/BOE-A-2010-8115-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1995/12/31/pdfs/A00294-00361.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=556008&action=fitxa
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/08/31/pdfs/BOE-A-2011-14252-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4605-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4605-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11723-C.pdf
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 Dels altres problemes de traducció 

 

DSC Sambola, X. Diccionari jurídic i econòmic  ngl s Catal  Law and Economics 

English/Catalan Dictionary. (2016). Barcelona. Consultat des de 

https://www.upf.edu/intranet/descarrega/bib/trad/dicc_eng_cat_juridiceconomic_210318.pdf  

 

GSC Govern escocès. (s.d.). Justice Directorate. Consultat dia 23/05/2018 des de 

https://beta.gov.scot/about/how-government-is-run/directorates/justice/  

 

LEI Europa.eu (2018). Libro de estilo interinstitucional. Consultat dia 23/05/2018 des de 

http://publications.europa.eu/code/es/es-000500.htm  

LEP Departament Lingüístic del Parlament de Catalunya. (2018). Llibre d'estil de les lleis i altres 

textos del Parlament de Catalunya. Consultat des de 

https://www.parlament.cat/document/intrade/6412 

LEU Universitat Pompeu Fabra. (s.d.). Llibre d’estil de la Universitat Pompeu Fabra: Criteris de 

traducció de noms i títols. Consultat dia 23/05/2018 des de https://www.upf.edu/web/llibre-

estil/criteris-de-traduccio-de-noms-i-titols 

 

OXD Oxford University Press. (2017). Oxford Dictionaries. Consultat des de 

https://en.oxforddictionaries.com/definition  

 

ROL Gaser, R. M. (2018). Qüestions diverses sobre lèxic jurídic (IV). [power point de 

l’assignatura Seminari de Traducció 2018-20303 del grau en Traducció i Interpretació, 

Universitat Pompeu Fabra]. Consultat dia 28/05/2018 des de https://www.upf.edu  

 

UDG Universitat de Girona. (s.d.). Citar documents legals. Consultat dia 24/05/2018 des de 

http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/Citardocumentslegals/tabid/19325/language/ca-

ES/Default.aspx  

https://www.upf.edu/intranet/descarrega/bib/trad/dicc_eng_cat_juridiceconomic_210318.pdf
https://beta.gov.scot/about/how-government-is-run/directorates/justice/
http://publications.europa.eu/code/es/es-000500.htm
https://www.parlament.cat/document/intrade/6412
https://www.upf.edu/web/llibre-estil/criteris-de-traduccio-de-noms-i-titols
https://www.upf.edu/web/llibre-estil/criteris-de-traduccio-de-noms-i-titols
https://en.oxforddictionaries.com/definition
https://www.upf.edu/
http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/Citardocumentslegals/tabid/19325/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/Citardocumentslegals/tabid/19325/language/ca-ES/Default.aspx

