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RECURSOS LINGÜÍSTICS EN LÍNIA1 (JUNY 2019) 

 

 
 
a) Obres generals 
b) Consultes terminològiques 
c) Directoris d’obres terminològiques 
d) Vocabularis terminològics 
 
 
a) Obres generals 

 
 Diccionari anglès-català de codi obert (DACCO) (consulta) (descàrrega directa 

PDF) 
 Diccionari català-valencià-balear (Alcover – Moll) (consulta) 
 Diccionari de la llengua catalana. Segona edició (DIEC2) (Institut d’Estudis 

Catalans) (consulta) 
 Diccionari de llengua catalana multilingüe (castellà, anglès, francès i alemany) 

(Enciclopèdia Catalana) (consulta) 
 Diccionari normatiu de valencià (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (Consulta) 
 Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (Acadèmia Valenciana de la 

Llengua) (consulta) 
 Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (Acadèmia Valenciana de la 

Llengua) (PDF) 
 Els sons del català (Generalitat de Catalunya – RecerCaixa – Associació Catalana 

d’Universitats Públiques – UB – UAB – URV – Universitat de Lleida) 
 Gramàtica bàsica (UB) 
 Gramàtica normativa valenciana  (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF) 
 Gramàtica valenciana bàsica (Acadèmia Valenciana de la Llengua, 

València,2016)(PDF) 
 Gran Diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana) (Consulta) 
 Gran Enciclopèdia catalana (consulta) 
 Guia d’usos lingüístics: Aspectes gramaticals (Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana) (PDF) 
 L'estàndard oral del valencià (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF) 
 La normativa ortogràfica del valencià (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF) 
 Multidiccionari (Xarxa Vives – Termcat) (Consulta) 

                                                 
1 UAB: Universitat Autònoma de Barcelona, UB: Universitat de Barcelona, UdG: Universitat de Girona,  
UIB: Universitat de les Illes Balears, UJI: Universitat Jaume I, UPC: Universitat Politècnica de Catalunya, 
UPF: Universitat Pompeu Fabra, URV: Universitat Rovira i Virgili, UV: Universitat de València, XVU: 
Xarxa Vives de Universitats. 
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b) Consultes terminològiques 

 Cercaterm (consultes terminològiques multilingües) (Termcat) 
 Justiterm (cercador terminològic de  termes jurídics i administratius) (Generalitat 

de Catalunya)  
 Multicercador lingüístic (UB) 
 Neoloteca (neologismes tècnics i científics normalitzats) (Termcat) 
 Optimot Consultes lingüístiques (Generalitat de Catalunya) 
 Ortografia catalana(Institut d’estudis Catalans, 2017) 
 Sens Dubte (gestor de consultes) (UB) 
 Termcat 
 UBTerm (UB) 
 UPCTerm (UPC)  
 UPFTerm (UPF)  
 
 
c) Directoris d’obres terminològiques 
 
 Biblioteca terminològica (Termcat)  
 Diccionaris d’especialitat (UB)  
 Diccionaris en línia (Termcat)  
 Diccionari multilingüe de l’enginyeria (Termcat)  
 Diccionaris terminològics en línia (UIB)  
 Miscelꞏlània terminològica (UB)  
 Publicacions (Acadèmia Valenciana de la Llengua) 
 Terminologia de Ciències i  Tecnologia (Institut d'Estudis Catalans)  
 Terminologies en imatges (UIB)  
 Vocabularis bàsics de la Xarxa Vives (XVU) 
 Vocabularis bàsics multilingües d’especialitat (UB)   
 Vocabularis en línia (UdG)  
 Vocabularis universitaris (UB)  
 
d) Vocabularis terminològics 
 
 Diccionari d’agricultura (Govern de les Illes Balears, 2011)  
 Diccionari d’anatomia (Termcat) (consulta) 
 Diccionari d’arqueologia (Termcat) (consulta) 
 Diccionari d’astronomia (UB) (consulta) 
 Diccionari d’immunologia (Termcat – Societat Catalana d’Immunologia) (consulta) 
 Diccionari de cartografia (Termcat) 
 Diccionari de ciències ambientals (Institut d’Estudis Catalans) (consulta)  
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 Diccionari de cooperació al desenvolupament (Termcat) (consulta) 
 Diccionari de dret administratiu (Termcat – Generalitat de Catalunya) (consulta) 
 Diccionari de dret civil (Termcat – Generalitat de Catalunya) (consulta) 
 Diccionari de física (Termcat – UPC – Enciclopèdia Catalana) (consulta) 
 Diccionari de fisioteràpia (Termcat – Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs 

Cerdà) (consulta) 
 Diccionari de fusteria (Termcat) (consulta) 
 Diccionari de fustes exòtiques (Termcat) (consulta) 
 Diccionari de gemmologia (Termcat) 
 Diccionari de geografia física (Termcat) (consulta)  
 Diccionari de Geologia (Institut d’Estudis Catalans) (Consulta)  
 Diccionari de l’utillatge químic (Institut d’Estudis Catalans) 
 Diccionari de la indústria tèxtil (UPC) (PDF)  
 Diccionari de la negociació colꞏlectiva (Termcat – Generalitat de Catalunya) 

(consulta) 
 Diccionari de la renda (Termcat) (consulta) 
 Diccionari de les arts (arquitectura, escultura i pintura) (Termcat) (consulta) 
 Diccionari de les tecnologies del so i de la música (Termcat – UPF) (consulta) 
 Diccionari de llengües del món (Termcat – UB) (consulta) 
 Diccionari de meteorologia (UPC) (PDF)  
 Diccionari de mercats financers (Termcat) (consulta)  
 Diccionari de neologismes (Termcat)  
 Diccionari de pesca (Govern de les Illes Balears) (PDF)  
 Diccionari de química (IEC) 
 Diccionari de ramaderia (Govern de les Illes Balears) (PDF) 
 Diccionari de recerca clínica (Termcat) (consulta) 
 Diccionari de recerca clínica de medicaments (Termcat) 
 Diccionari de religions (Termcat – Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós) 

(consulta) 
 Diccionari de riscos naturals (UB) (consulta) 
 Diccionari de seguretat viària (Termcat) (consulta) 
 Diccionari de veterinària i ramaderia (Termcat) (consulta) 
 Diccionari de zoologia (Francesc Murgadas. Xarxa Telemàtica Educativa de 

Catalunya) 
 Diccionari dels mercats financers (Termcat – Generalitat de Catalunya) (consulta) 
 Diccionari enciclopèdic de medicina (Termcat – Fundació Acadèmica de Ciències 

Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears) (Consulta) 
 Diccionari energètic (EDP energia) (consulta) 
 Diccionaris cartogràfics (Termcat – Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) 

(consulta) 
 El llibre manuscrit (UB) 
 Els elements químics (Peter van der Krogt) 
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 Glossari d’història de l’art (Xavier Ripoll. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) 
 Glossari de l’espai europeu d’educació superior (UPC – UAB) (consulta) 
 Glossari de sabors del món (Termcat) (consulta) 
 Glossari de terminologia forestal emprada (UAB) 
 Glossari del llenguatge cinematogràfic  (Xavier Ripoll. Xarxa Telemàtica Educativa 

de Catalunya) 
 Higher Education Lexicon / Lèxic d'educació superior (UPC) (consulta) 
 Lèxic bàsic de fotografia: català-castellà-francés-anglés (UIB)  
 Lèxic bàsic de restauració arquitectònica (UPC) (PDF) NO 
 Lèxic bàsic d’Internet català/anglès (UIB) (consulta) NO 
 Lèxic d’additius alimentaris (Generalitat de Catalunya – Termcat) (consulta) 
 Lèxic d’electrònica (Generalitat de Catalunya) NO 
 Lèxic de bioquímica català-castellà-anglès (EEES – UIB – Govern de les Illes 

Balears) (PDF)  
 Lèxic de fàrmacs (Termcat – Colꞏlegi de Farmacèutics de Barcelona) (consulta) 
 Lèxic de la ciència del sòl (UPC) (PDF)  
 Lèxic de la construcció (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) 

(PDF) 
 Lèxic de la crisi econòmica (Termcat) (consulta) 
 Lèxic de la indústria tèxtil a Mollet del Vallès (Termcat -  Ajuntament de Mollet del 

Vallés) (Consulta) 
 Lèxic de les Comunitats Europees (Termcat) (consulta) 
 Lèxic de les plagues i malalties del conreus de Catalunya (Institució Catalana 

d’Estudis Agraris – Institut d’Estudis Catalans) 
 Lèxic de prevenció de riscos laborals (Generalitat de Catalunya) (PDF) 
 Lèxic de transport turístic (Termcat) (consulta) 
 Lèxic i bibliografia per a l'activitat immobiliària (Generalitat de Catalunya – CNL – 

Termcat) (PDF)  
 Lèxic multilingüe de la construcció. Català-Castellà-Francès-Anglès-Alemany 

(UIB) (PDF)  
 Lèxic multilingüe de la indústria (Termcat) (consulta) 
 L’Argot culinari i gastronòmic (Termcat) (consulta) 
 Manual de documents per a l’empresa (amb vocabularis castellà-català i català-

castellà) (Generalitat de Catalunya) 
 Noms de mamífers marins (Termcat) (consulta) 
 Noms de plantes (Termcat)  
 Noms de plantes: Corpus de fitonímia catalana (Termcat) (consulta) 
 Recull de termes informàtics (Softcatalà) 
 Taules de símbols (UB) 
 Terminologia bàsica de l’administració electrònica i els processos (Termcat – 

Generalitat de Catalunya) (consulta) 
 Terminologia bàsica de les xarxes socials (Termcat) (consulta) 
 Terminologia comptable de les NIIF (UB) 
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 Terminologia de ciències de la salut (Termcat) (consulta) 
 Terminologia de fires i congressos (Termcat) (consulta) 
 Terminologia de gestió de la qualitat (Termcat – Realiter) (consulta) 
 Terminologia del comerç electrònic (Termcat) (consulta) 
 Terminologia de màrqueting digital (Termcat) (consulta) 
 Terminologia dels dispositius mòbils (Termcat) (consulta) 
 Terminologia dels videojocs (Termcat) (consulta) 
 Terminologia electoral bàsica (Termcat) (consulta) 
 Terminologia jurídica i administrativa (Generalitat de Catalunya) (PDF) NO 
 Terminologia notarial (Termcat) (consulta) 
 Vocabulari bàsic de construcció (UPC) (PDF) 
 Vocabulari bàsic de telecomunicació (UPC) (PDF) 
 Vocabulari bàsic dels grans magatzems (Termcat – Govern d’Andorra) (consulta) 
 Vocabulari d’anatomia patològica (UB) (PDF) 
 Vocabulari d’arquitectura (Generalitat Valenciana) (PDF)  
 Vocabulari d’arxivística (UB) (PDF) 
 Vocabulari d’ecologia (UB) (PDF) 
 Vocabulari d’economia (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF) 
 Vocabulari d’economia (Generalitat Valenciana) (PDF)  
 Vocabulari d’empresa (UB) (PDF) 
 Vocabulari d’estadística (UB) (PDF) 
 Vocabulari d’història contemporània (Julià Buxadera – Enciclopèdia Catalana) 
 Vocabulari d’història de l’art: català-castellà-francès-anglès (UIB – XVU) (PDF) 
 Vocabulari de biologia: genètica (UB) 
 Vocabulari de biologia: zoologia (UB) 
 Vocabulari de bioquímica (UB) (PDF) 
 Vocabulari de botànica (Xarxa Lluís Vives) (PDF) 
 Vocabulari de ciències dels aliments (UB) (PDF) 
 Vocabulari de comptabilitat (UB) (PDF) 
 Vocabulari de dret (Generalitat Valenciana) (PDF)  
 Vocabulari de dret civil (UB) (PDF) 
 Vocabulari de dret mercantil (UB) (PDF) 
 Vocabulari de dret penal (UB) (PDF) 
 Vocabulari de dret penal i penitenciari (Termcat – Generalitat de Catalunya) 

(Consulta) 
 Vocabulari de dret processal (UB) (PDF) 
 Vocabulari de farmàcia galènica (UB) (PDF) 
 Vocabulari de física (UB) (PDF) 
 Vocabulari de futbol (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF) 
 Vocabulari de geologia (UB) (PDF) 
 Vocabulari de la música (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF)  
 Vocabulari de la planificació estratègica (Termcat) (Consulta) 
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 Vocabulari de la responsabilitat social (Termcat) (Consulta) 
 Vocabulari de les ciències de la salut (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF) 
 Vocabulari de luminotècnia (Termcat) (Consulta) 
 Vocabulari de Medicina. Anatomia patològica (UB) 
 Vocabulari de naturopatia (Unió General de Treballadors Catalunya –  Termcat) 

(Consulta) 
 Vocabulari de noms de persona (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF) 
 Vocabulari de nutrició i dietètica (UB) (PDF) 
 Vocabulari de podologia (UB) (PDF) 
 Vocabulari de psicologia social (UB) (PDF) 
 Vocabulari del joc de pilota (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF)  
 Vocabulari internacional de metrologia (Associació Catalana de Ciències de 

Laboratori – Termcat) (Consulta) 
 Vocabulari jurídic (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF) 
 Vocabulari nàutic (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF) 
 Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl (Institut d'Estudis Catalans) (Consulta)  
 Vocabulari de les xarxes socials  (– Termcat) (consulta) 
 DV18. Diccionari d'Internet. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2001.  
 DV 69. Vocabulari de luminotècnica. Marquet Ferigle, L., Institut d’Estudis 

Catalans, Barcelona, 1979. 
 

 


