part cinquena

Índex analític

Aquesta part cinquena inclou l’índex analític, que recull els conceptes ( juntament
amb uns quants noms propis especialment rellevants) i els termes i expressions que són
tractats a les parts precedents de l’obra. Les entrades, ordenades alfabèticament pel sistema discontinu amb partícules, són compostes en negreta: els conceptes principals, en
negreta rodona, i els termes (mots simples o sintagmes) i expressions, en negreta cursiva.
Si l’entrada composta en negreta cursiva porta anteposat un asterisc (*), significa que
es tracta d’una forma incorrecta o agramatical, i si porta una vírgula (~), significa que és
una solució menys bona que la que es dóna com a preferent en l’epígraf corresponent.
Al darrere de l’entrada hi pot haver un parèntesi quadrat o rodó amb valor especificatiu o explicatiu; si es tracta d’un parèntesi quadrat, tant pot aparèixer compost amb lletra negreta com amb lletra regular, segons que es tracti d’una entrada doble o bé d’una simple compleció de la forma de l’entrada amb finalitat orientativa.
L’índex consta d’entrades i subentrades. Sota cada entrada cap hi pot haver dos blocs
d’informació: en primer lloc, i en diferents nivells (disposades també per ordre alfabètic, però impreses en lletra regular rodona), apareixen tantes subdivisions conceptuals
del terme de l’entrada com convé, d’acord amb els aspectes que són tractats al llarg
dels capítols de l’obra (els conceptes poden contenir també subconceptes); en segon
lloc, totes les subentrades que depenen de l’entrada cap, compostes en lletra negreta,
com l’entrada (la forma de l’entrada hi és representada per un guió llarg). Les subentrades poden estar subdividides conceptualment com les entrades, i de vegades poden
contenir subsubentrades.
Els elements que es realitzen flexionats de les entrades pluriverbals (com ara el verb
ser en l’entrada SER + baix) es componen en versaleta cursiva negreta per indicar aquesta peculiaritat.
Les remissions es fan amb la menció del número del capítol, seguit de dos punts i
la menció dels epígrafs d’aquell capítol en què apareix el concepte o el terme indexats.
Així la remissió «XIII: 2.4.7; XXIII: 2.2, 2.3» indica que el concepte o el terme indexats apareixen a l’epígraf 2.4.7 del capítol xiii i als epígrafs 2.2 i 2.3 del capítol xxiii.
Cal tenir en compte també que, si la remissió és a un nivell que engloba subdivisions
(com ara «II: 3»), es pot referir tant al contingut de tot l’apartat com només al text que
hi ha abans de la primera subdivisió (és a dir, el text que hi ha entre § 3 i § 3.1).
Quan el concepte o el terme apareixen dins del manual d’estil en una nota del
text, l’índex analític ho expressa posant el número de la nota entre claudàtors immediatament després del número de l’epígraf que en conté la crida. Per tant, la remissió
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«IV: 5.2.g [23]» indica que el terme o el concepte indexats apareixen a la nota 23 de
la lletra g de l’epígraf 5.2 del capítol iv. Tanmateix, si el concepte o el terme apareixen en el text de l’epígraf i en el text de la nota del mateix epígraf, l’índex analític ho
assenyala únicament amb la referència de l’epígraf: «VI: 12.1» pot indicar tant que el
terme en qüestió apareix en aquest epígraf i en les dues notes que en depenen, com
que tan sols apareix en el text de l’epígraf.
Quan el concepte o el terme apareixen dins el manual d’estil únicament en un
quadre o una figura d’un capítol i convé recollir-lo en l’índex aïlladament, aquest ho
expressa posant, després del número d’epígraf, un punt i la paraula quadre o la paraula figura, sense indicar-ne el número, per tal com és un recurs excepcional. Per
tant, la remissió «VII: 14.2.quadre» indica que el terme o el concepte indexats només
figuren en el quadre que hi ha dins l’epígraf 14.2 del capítol vii. Si hi ha més d’una
figura en aquell epígraf amb informacions similars, a partir de la segona es distingeixen mitjançant índexs: ′, ′′, etc. Així, la remissió «IV: 1.1.figura′» indica que el concepte o terme es troba en la segona figura de l’epígraf 1.1 del capítol iv.
Cada concepte presenta una remissió específica per a cadascun dels llocs de l’obra
en què és tractat; si n’hi ha cap en què el concepte és exposat amb més amplitud, la
remissió corresponent en aquest índex analític apareix en negreta. Per exemple: la remissió «XXI: 2.1.4, 2.3» indica que el terme indexat apareix als epígrafs 2.1.4 i 2.3 del
capítol xxi, però que és a l’epígraf 2.1.4 on se’n parla més extensament.
Les remissions entre diverses entrades i subentrades de l’índex analític es fan mitjançant les abreviatures v. (‘vegeu’) i v. t. (‘vegeu també’), seguides de la menció de les
entrades o subentrades a les quals es remet.

Abreviacions emprades en el cos de l’índex
AACR2
angl.
any
CD-I
CD-ROM
CTP
data
DGLC
dia
diaset
DIEC2
DIN
DLC
DMLC
DOI
DUC
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segona edició de les Regles angloamericanes de catalogació
anglès
any concret (p. ex., «1960»)
disc compacte interactiu
disc compacte de memòria només de lectura
‘de l’ordinador a la planxa’ (sistema d’impressió)
data completa concreta (p. ex., «8 d’abril de 2007»)
Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra
dia del mes concret (p. ex., «23»)
dia de la setmana concret (p. ex., «diumenge»)
segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans
Institut Alemany per a la Normalització
Diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana
Diccionari manual de la llengua catalana d’EDHASA
identificador d’objectes digitals
desenes - unitats - centenes (regla mnemònica)

DVD
esp.
GEC
GEC2
GLC
hora
IEC
ISBN
ISDS
ISO
ISSN
IUPAC
IUPAP
ll.
LSC
m.
m. pl.
mes
NIPO
NOPCT
num
p. ex.
SI
TERMCAT
v.
v. t.

disc versàtil digital
espanyol
Gran enciclopèdia catalana
segona edició de la Gran enciclopèdia catalana
Gran Larousse català
hora del dia concreta (p. ex., «les vuit»)
Institut d’Estudis Catalans
número normalitzat internacional de llibre
sistema internacional de dades seriades
Organisme Internacional per a la Normalització
número normalitzat internacional de publicació en sèrie
Unió Internacional de Química Pura i Aplicada
Unió Internacional de Física Pura i Aplicada
llatí
llengua de signes catalana
masculí
masculí plural
mes de l’any concret (p. ex., «octubre»)
número d’identificació de publicació oficial
noms d’oficis, professions, càrrecs i titulacions
numeral
per exemple
sistema internacional [d’unitats]
(prové de la denominació ‘Centre de Terminologia per a la Llengua
Catalana’)
vegeu
vegeu també
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@ v. rova
a (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
a (preposició)
usos XXI: 2, 6.3.2.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5,
7.6, 7.7
amb el complement directe XXI: 2.1,
2.1.9
alguns relatius XXI: 2.1.7
certs pronoms XXI: 2.1.8
de mirar XXI: 2.1.5
de sentir i veure XXI: 2.1.5
interrogatiu qui XXI: 2.1.6
l’un a l’altre XXI: 2.1.3
posposat al subjecte XXI: 2.1.2
pronom personal tònic XXI: 2.1.1
segon terme d’una comparació
XXI: 2.1.4, 2.3
amb un infinitiu XXI: 2.2
— condicional XXI: 2.2.2, 4.1.4
— d’obligació o de necessitat XXI:
2.2.1
en les expressions de lloc XVI: 2.1,
2.2.1
en les expressions de temps XVII:
2.3.2.quadre, 2.3.2.b,
2.3.2.c.quadre, 3.3, 3.4.2, 3.8,
3.9.1, 3.9.3, 3.9.6, 3.9.7 [30]
en les referències bibliogràfiques v. ús
de la preposició a (sota referències
bibliogràfiques)
usos abusius XXI: 2.1.8
ã (lletra de l’alfabet portuguès)
ordenació alfabètica XIV: 2.6 [4]
å (lletra dels alfabets suec, danès i noruec)
ordenació alfabètica XIV: 2.6 [4]
-a
NOPCT X: 4.3.2.b
-à / -ana
NOPCT X: 4.1.1
a amb cua v. rova
a + article definit + part del dia XVII:
3.8.1
a baix XVI: 2.9.1
a banda XXI: 6.3.4
a banda de XXI: 6.3.4
a base de XXI: 6.3.2.1

a canvi XXI: 7.2.2
a canvi de XXI: 7.2.2
a començament de XVII: 4.1
a còpia de XXI: 6.3.2.1
a dalt XVI: 2.9.1
a damunt XVI: 2.9.1
a darrere XVI: 2.9.1
a + data XVII: 3.6.2
a desgrat de XXI: 4.2.1
a dessobre XVI: 2.9.1
a dins XVI: 2.9.1
a dintre XVI: 2.9.1
a dir veritat XXI: 2.2.2.1
a encerclada v. rova
a fi de XVII: 4.1.2
a final de XVII: 4.1
a fora XVI: 2.9.1
a força de XXI: 6.3.2.1
a + hora XVII: 3.9.3, 3.9.6
a jutjar per XXI: 2.2.2.1
a l’acabament de XVII: 4.1.2
a l’entrada de XVII: 4.1.1
a l’entrant de XVII: 4.1.1
a l’inici de XVII: 4.1.1
a l’objecte de XXI: 6.3.2.3
a la darreria de XVII: 4.1.2
a la deseixida de XVII: 4.1.2
a la fi de XVII: 4.1.2
a la primera de XVII: 4.1.1
a la vora XVI: 2.9.2
a les acaballes de XVII: 4.1.2
a les menudes XVII: 3.9.14
a les petites XVII: 3.9.14
a malgrat de XXI: 4.2.1
a mediados de (esp.) XVI: 4.2
a menys que XXI: 2.2.2.2
a més d’hora XVII: 4.13
a més de XXI: 6.3.4
a mig XVII: 4.2
a mitja XVII: 4.2
a mitjan XVII: 4.2
* a mitjans de XVII: 4.2
* a nivell XXI: 6.3.2.5
* a nivell de XXI: 6.3.2.5
* a no ser per XXI: 2.2.2.2
* a no ser que XXI: 2.2.2.2
a + num + de + hora XVII: 3.9.12
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a + num + hores de XXI: 2.6
a + num + dies de XXI: 2.6
a + num + quarts XVII: 3.9.12
a + num + setmanes de XXI: 2.6
a part XXI: 6.3.4
a part de XXI: 6.3.4
a pesar de XXI: 4.2.1
a prima VII: 10.5.b
a primera VII: 10.5.b
a principi de XVII: 4.1.1
a prop XVI: 2.9.1
a punt de tocar XVII: 3.9.14
* a que no ho saps! XXI: 2.4
a segona VII: 10.5.b
a sobre XVI: 2.9.1
a tot arreu XVI: 2.8.3
a tot estar XIX: 2.3.2.c
a tot + topònim XVI: 2.7
a tres quarts de quinze XVII: 3.9.14
AACR2 v. Regles angloamericanes de
catalogació
abans XVII: 4.13
abdicar XX: 3.1.1
abecedari v. alfabet
abreujaments tònics IX: 2.1
abreviacions v. t. abreviatures, sigles, símbols
IX
llistes
abreviacions més usuals IX: 8.3
abreviatures
corresponents a precisions relatives a
l’edició [de documents]
XXIII: 2.7.1.2.quadre
designacions de funció [de la
responsabilitat principal dels
documents] XXIII:
2.5.1.1.c.quadre
termes relatius a les característiques
de l’obra XXIII: 2.8.3.quadre
tractaments de persona IX: 3.4
catàlegs d’obres musicals XIII:
3.1.10.quadre
codis
— de comarca XVI: 3.6.2 (també
en el CD-ROM), 3.7.2
(CD-ROM)
— d’entitat administrativa superior [a
la comarca] XVI: 3.6.2
(també en el CD-ROM), 3.7.2
(CD-ROM)
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— postals XVI: 3.7.2 (CD-ROM),
4.2.4
expressions abreujades més usuals IX:
8.2
numerals
— cardinals XII: 2.2.quadre
— ordinals
xifres aràbigues XII:
2.3.1.1.quadre,
2.3.2.1.quadre
xifres romanes XII:
2.3.3.2.quadre,
2.3.3.3.quadre,
2.3.3.7.quadre
símbols
— dels llibres de la Bíblia VIII:
3.3.7.2.quadre
— físics, químics i matemàtics
encapçalats per lletres de l’alfabet
grec IX: 7
encapçalats per lletres de l’alfabet
llatí IX: 7
múltiples de les unitats XII:
2.6.17.quadre
no alfabetitzables IX: 7
submúltiples de les unitats XII:
2.6.17.quadre
— internacionals dels vents XVI:
3.10.1.3
— matemàtics v. símbols físics,
químics i matemàtics
— postals d’estat XVI: 4.2.4
— químics v. símbols físics, químics i
matemàtics
termes físics, químics i matemàtics més
usuals simbolitzats IX: 7
tractaments de persona més usuals IX:
3.4
partició a final de ratlla VI: 1.13
reculls lexicogràfics IX: 6.2, 6.2 [9]; XXIII:
6.1 (CD-ROM)
— lexicalitzades IX: 2.1
abreviatures v. t. apostrofació IX: 2.4, 3, 6
en els noms d’empresa VII: 2.6.h
en els noms de persona VII: 13.6; VIII:
3.1.1
escriptura IX: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7
expressions estrangeres IV: 3.2.1.e; IX:
3.5, 3.7
formades per contracció IX: 3.3, 3.6
formades per suspensió v. abreviatures
formades per truncament
formades per truncament IX: 3.3, 3.6
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[abreviatures]
llistes v. aquest concepte sota abreviacions
partició a final de ratlla VI: 1.13
pronúncia IX: 3.8
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.e
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.1; IX:
3.4
ús de la lletra minúscula VII: 2.6.h
ús de les dobles formes X: 6.6.1.6
ús dels parèntesis VII: 11.1.d
— compostes IX: 3.2
separació VI: 14.1
— simples IX: 3.2
acabament (tipografia) IV: 1.1.figura
ACABAR + gerundi
XVIII: 5.1
acabat II: 12, 12.2
accent
— agut VII: 1.4.2
— gràfic
ordenació alfabètica de mots XIV: 2.6,
2.8, 2.9, 5.3.4
— greu VII: 1.4.2
acetat (impremta) II: 10.b
aclarir XX: 5.1.1
acotacions v. t. aparts
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.2.a
ús dels parèntesis VII: 11.1.b
— teatrals
puntuació VII: 11.1.b, 13.3
ús de la lletra majúscula VIII: 2.3
ús dels parèntesis VII: 11.1.b
acrònims v. t. sigles
concepte IX: 4.9, 4.13
confusió amb altres classes de mots IX:
4.11, 4.12
distinció respecte de les sigles IX: 4.10
ús de la lletra majúscula IX: 4.10, 4.13
acròstics VIII: 2.5
actes (documents) v. publicacions en sèrie
v. t. referències bibliogràfiques
— de congressos
designació específica de material
XXIII: 2.6.1.4.b
— de jornades
designació específica de material
XXIII: 2.6.1.4.b
— de simposis
designació específica de material
XXIII: 2.6.1.4.b
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activitats (instituïdes oficialment o per la
societat civil) v. competicions esportives,
congressos, cursos, exposicions, referències
bibliogràfiques
noms propis
ús de la lletra rodona IV: 2.2.f
-ada v. -at / -ada
adés XVII: 4.3
adés [...] adés XVII: 4.3
adés [...] ara XVII: 4.3
adesiara XVII: 4.4
adjectius
gramaticalització com a adverbis XXI: 2.5
— determinatius v. adjectius pronominals
— pronominals XII: 1.2.1 [4], 1.2.1 [6]
adjuntar XX: 4.2.2
administració
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
administració v. t. llenguatge administratiu i
jurídic
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.1
(CD-ROM)
adreça v. t. correspondència postal
— d’Internet v. t. adreça electrònica IV:
3.2.1.i; VII: 4.3.h, 5.2.c, 16.3.m,
16.4.b
partició a final de ratlla VI: 16
separació a final de ratlla VI: 16
— de correu electrònic v. t. adreça
electrònica IV: 3.2.1.i; VII: 4.3.h,
16.17.b
partició a final de ratlla VI: 16
separació a final de ratlla VI: 16
— de la xarxa Internet v. adreça d’Internet
— electrònica
diacrítics IV: 3.2.1.i; VII: 16.4.b
guions baixos IV: 3.2.1.i; VII: 16.4.b
lletra cursiva IV: 3.2.1.i; VII: 16.4.b
lletra rodona IV: 2.2.q, 3.2.1.i; VII:
16.4.b
majúscules IV: 3.2.1.i; VII: 16.4.b
minúscules IV: 3.2.1.i; VII: 16.4.b
partició a final de ratlla VI: 16
separació a final de ratlla VI: 16
signes auxiliars IV: 3.2.1.i; VII: 16.4.b
signes de puntuació IV: 3.2.1.i; VII:
4.3.h, 5.2.c, 16.3.m, 16.4.b,
16.17.b
subratllat IV: 3.2.1.i; VII: 16.4.b
vírgula IV: 3.2.1.i; VII: 16.4.b
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adverbis
— de temps v. expressions de temps
— llatins de repetició XII: 4.3
advertiments
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.2.c
aeronaus v. t. marques [registrades], satèl·lits
noms propis
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.g
ús de la lletra majúscula IV: 3.2.1.g ;
VIII: 3.3.3
numeració
escriptura XII: 4.2.4
afectar XX: 3.1.2.1
afiliació
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
afix
concepte VI: 2.1 [8]
afrikaans v. t. estrangerismes
diccionaris plurilingües XXIII: 5.1
(CD-ROM)
-agog / -agoga
NOPCT X: 4.2.1.a
agradar XX: 3.1.2.3.a
agricultura
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.2
(CD-ROM)
agrupació
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
-aire
NOPCT X: 4.3.1.b
aixecaments [civils o militars]
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.2
així i tot XVIII: 3.11
això no obstant XXI: 3.3.3
-al
NOPCT X: 4.2.1.b
al cap de XVII: 4.14
al començament de XVII: 4.1.1
al costat de XXI: 6.3.4
al damunt XVI: 2.9.2
al darrere XVI: 2.9.2
al davant XVI: 2.9.2
al dedins XVI: 2.9.2
al defora XVI: 2.9.2
al dessota XVI: 2.9.2
al dins XVI: 2.9.2
al final de XVII: 4.1.2
al + infinitiu XXI: 7.2.1
al + mes XVII: 3.4.3
al més + adverbi + possible XVII: 4.5; XXI:
2.5
al mes de + mes XVII: 3.4.3
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al nivell de XXI: 6.3.2.5
al principi de XVII: 4.1.1
* al respecte XXI: 6.3.2.4
al segle + xifres romanes XVII: 3.1
alçada (tipografia) v. alçària
alcaldia
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
alçaments [civils o militars]
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.2
alçària (tipografia) II: 12.2.2
— de la caixa [de text] II: 2.4, 3.3.1,
3.3.1.2.1.b, 3.3.1.2.2.a.figura,
3.3.1.2.3
— de la versal IV: 1.1
— de la x IV: 1.1.figura, 1.1.figura'
— de les ascendents IV: 1.1.figura'
— de les descendents IV: 1.1.figura'
— de les majúscules v. alçària de la versal
— del cos II: 2.7.figura; IV: 1.1.figura'
— x v. alçària de la x
Alcorà VIII: 3.3.7.2.a
alegrar XX: 3.1.2.3, 3.1.2.4.b
alemany v. t. estrangerismes
diccionaris plurilingües XXIII: 5.2
(CD-ROM)
diftongs VI: 3.3 [16]
ordenació alfabètica d’antropònims XIII:
2.4.1.a; XIV: 5.2.3
partició d’unitats consonàntiques VI: 3.1
partició de dígrafs VI: 3.1 [14]
partició de grups consonàntics VI: 3.2
partició de mots VI: 3
restitució de lletres VI: 3.7
— compostos VI: 3.4
partició de prefixos adverbials VI: 3.5
partició de sufixos VI: 3.6
partició de vocals VI: 3.3
trígrafs VI: 3.1 [14]
vocals VI: 3.3
aleta (enquadernació, tipografia) II.12.1.c
alfabet
— català XIV: 2.2
— grec v. grec, lletra grega
— hebreu v. hebreu
— llatí v. llatí, lletra llatina
alfabetització
ús de la coma VII: 2.6.c
àlgebra
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.e
Alguer, l’ v. t. alguerès XVI: 3.6.1, 3.7.2
[47]
codi postal XVI: 3.7.2 [47]
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alguerès XVI: 3.6.1 [25]
algú XII: 1.2.3, 7.3
algun XII: 1.2.3., 7.3
alguns XII: 7.2
àlies v. sobrenoms
alifat XIV: 5.2.5 [20]
alimentació
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.2
(CD-ROM)
alineació de números v. aquest concepte sota
números [d’ordre]
al·legar XX: 3.2.1
al·ludir XX: 2.1.1
altre XII: 7.3; XXI: 4.3.3.2
altres XII: 7.2
altri v. t. [preposició +] altri XII: 1.2.3, 7.3;
XXI: 2.1.8
altura (tipografia) v. alçària
alumnat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
amb
usos XVI: 3.3.4; XXI: 3, 7.1, 7.4, 7.5,
7.6, 7.7, 10.3
conjuntiu XXI: 3.3.1
davant d’infinitiu XXI: 3.1
davant la conjunció que XXI: 3.2,
3.2.1, 3.2.2
amb això XXI: 3.3.2
amb que XXI: 3.2
amb relació a XXI: 7.5
amb tot i això XXI: 3.3.3
amb vista a XXI: 7.6
ambdós / ambdues XII: 1.2.1, 2.6.19
ambigüitats
ús de la coma VII: 2.5; XVIII: 1.4
-àmbul / -àmbula
NOPCT X: 4.4.1.a
amfibologia
v. ambigüitats
amoïnar XX: 3.1.2.3
ampere
unitat fonamental d’intensitat de corrent
elèctric del sistema internacional
IX: 6.2.c [10]
àmpersand (tipografia) VII: 1.4.3
amplada (tipografia) v. amplària
amplària (tipografia)
— de la caixa [de text] II: 2.4, 3.3.1,
3.3.1.2.1.b, 3.3.1.2.3, 3.3.3.3
partició de mots a final de ratlla VI: 1
— de la lletra IV: 1.1
— de la mesura v. amplària de la caixa [de
text]
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— de la pauta II: 2.2
ampolla (quantificador) v. una ampolla de
amunt XVI: 2.9.1 [9]
anàlisi documental v. part component
analogia
en els règims verbals XX: 1
anar XVIII: 5.2; XX: 6
* ANAR + a per XXI: 8.1.1.2
ANAR + a veure
XXI: 3.3.4
ANAR + amb
XXI: 3.3.4
ANAR + gerundi
XVIII: 5.2, 5.4, 5.9; XIX:
2.5.3.1.e
ANAR + per
XXII: 2.1.6
ANAR + per bé
XXII: 2.1.6.2
ANAR + per mal
XXII: 2.1.6.2
ANAR + sintagma nominal
XXII: 2.1.6.1
-ança
NOPCT X: 4.3.1.b
-and / -anda
NOPCT X: 4.2.1.a
Andorra v. Principat d’Andorra
androcentrisme X: 1.1
angle (enquadernació, tipografia) v. punta
angles (geometria)
designació numèrica
escriptura XII: 2.6.10
angles (tipografia) VII: 1.4.3, 16.1, 16.16
ús en les referències bibliogràfiques
XXIII: 2.4.5.1.17è, 2.4.5.3.10è
anglès v. t. anglicisme, estrangerismes
diccionaris plurilingües XXIII: 5.3
(CD-ROM)
diftongs VI: 4.5 [18]
dígrafs VI: 4.5 [18]
ordenació alfabètica
d’antropònims XIII: 2.4.1.b; XIV:
5.2.4
d’infinitius XIV: 5.3.1
partició de consonants dobles
intervocàliques VI: 4.7, 4.8
partició de consonants simples
intervocàliques VI: 4.5
partició de contraccions VI: 4.18
partició de mots VI: 4
a final de paràgraf VI: 4.1
acabats en -able VI: 4.12
acabats en -er VI: 4.10
acabats en -es (plurals) VI: 4.13
acabats en -ible VI: 4.12
acabats en -ing VI: 4.9
acabats en -or VI: 4.11
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[anglès]
[partició de mots]
de cinc lletres o menys VI: 4.3
de pronúncia bisil·làbica VI: 4.4
de pronúncia monosil·làbica VI: 4.2
partició de noms
d’instruments de mesurament VI: 4.15
[24]
de compostos químics VI: 4.16
partició de prefixos VI: 4.4
bisil·làbics VI: 4.14
partició de sufixos VI: 4.15, 4.16
partició de vocals VI: 4.6
trígrafs VI: 4.5 [18]
vocals VI: 4.5 [18]
anglicismes v. t. estrangerismes VII: 2.3.1;
XV: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3; XVIII: 5.5
animals
noms científics
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.e;
VIII: 3.2
ús de la lletra majúscula IV: 3.2.1.e;
VIII: 3.2
noms comuns v. noms vulgars (en aquesta
mateixa entrada)
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.2
ús de la lletra rodona IV: 2.2.i
noms vulgars
ús de la lletra minúscula VIII: 3.2
annexos (tipografia) I: 2.1.1.2, 3.1.1.3.b
compaginació II: 8.1.3.b
* anònim XXIII: 2.3.1.1.b
anotacions (tipografia)
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.2.d
-ant
NOPCT X: 4.2.1.b
ante meridiem (ll.) XVIII: 3.9.10
antilambdes (tipografia) v. angles
antònims
reculls lexicogràfics XXIII: 6.8 (CD-ROM)
antropologia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.21
(CD-ROM)
antropònims v. t. patronímics, sobrenoms
acompanyats de sobrenoms IV: 2.2.j
cognom de la dona casada X: 6.1.3
cognom precedit per una preposició
ús quan només s’esmenta el cognom
VIII: 3.1.1 [14]
ordenació alfabètica v. ordenació alfabètica

XVI, § 3

ús de la lletra majúscula IV: 4.2.b; VIII:
3.1
en les inicials VIII: 3.1.1
ús de la lletra negreta IV: 4.2.b
ús de la lletra versal IV: 4.2.b
ús de la lletra versaleta IV: 5.2.e, 4.2.b
variants formals XXIII: 2.4.4.1.b
— no catalans XI: 7
càrrecs XI: 7.5.1
personalitats actuals XI: 7.3, 7.4
personatges històrics XI: 7.1
personatges literaris XI: 7.2
personatges mitològics XI: 7.2
tractaments protocol·laris XI: 7.5.2
anuaris v. publicacions en sèrie
anys v. t. any
escriptura amb lletres
períodes v. t. dècades, mil·lennis, segles
XII: 2.6.12, 2.6.13, 2.6.14
ús de l’article i preposicions XVII:
3.2.1
escriptura amb xifres aràbigues XII:
2.2.2.4, 2.2.2.5, 2.2.2.6, 2.3.2.3 [25],
4.2.a
escriptura amb xifres romanes IV: 5.2.g
estacions
expressions de temps XVII: 3.3
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.6.3
expressions de temps XVII: 3.2
fórmula completa de datació XVII:
3.2.3
successió d’anys XVII: 3.2.2
aparells
— de mesurament v. instruments de
mesurament
— elèctrics
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.14
(CD-ROM)
apartat VI: 14.6
puntuació VIII: 2.4.3, 2.4.4
aparts [teatrals] v. t. acotacions
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.2.a
ús dels claudàtors VII: 12.1.b
apassionar XX: 3.1.2.1
apel·lar XX: 3.2.2.1
apel·latius v. noms apel·latius
apèndixs (tipografia) I: 2.1.1.3.b, 3.1.1.3.a
compaginació II: 8.1.3.a
numeració
escriptura XII: 5.1.g
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apoderar-se XX: 4.1.2.1
apòdosi VII: 2.2.3.2
aposicions VII: 2.7.1
— explicatives
ús de la coma VII: 2.2.1, 2.2.1.2
apòstrof (tipografia) v. t. apostrofació VII:
1.4.2, 14
coincidència amb lletra versaleta VII:
17.3
usos
casos especials VII: 14.3
en els numerals XII: 4.2.a
apostrofació v. t. apòstrof
davant claudàtor d’obertura VII: 14.3.3
davant cometes d’obertura VII: 14,
14.2.quadre, 14.2.6
davant grups consonàntics VII:
14.2.quadre, 14.2.1
davant les enumeracions VII: 14.2.8
davant parèntesi d’obertura VII: 14.3.3
davant textos amb una disposició gràfica
especial VII: 14.2.quadre,
14.2.8
davant un mot començat per una a- de
negació o separació VII:
14.2.quadre, 14.3.4
davant un mot en cursiva VII:
14.2.quadre, 14.2.5
davant un nom de lletra VII: 14.1.4,
14.2.quadre
davant un símbol VII: 14.2.quadre, 14.2.7
davant una abreviació VII: 14.2.quadre,
14.2.3
davant una abreviatura VII: 14,
14.2.quadre
davant una essa seguida de consonant
VII: 14.2.quadre, 14.2.1
davant una hac aspirada VII: 14.2.quadre,
14.2.2
davant una hac muda VII: 14.2.quadre,
14.2.2
davant una i o una u semiconsonants VII:
14.2.quadre, 14.2.2
davant una lletra aïllada VII: 14.1.4,
14.2.quadre
davant una sigla VII: 14.2.quadre,
14.2.3
llegida com un mot VII: 14.2.quadre,
14.2.3.2
lletrejada VII: 14.2.quadre,
14.2.3.1
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davant una xifra VII: 14.2.quadre,
14.2.4
— de l’article femení singular (la) VII:
14.2, 14.2.quadre, 14.3.4
— de l’article masculí singular (el ) VII:
14.2, 14.2.quadre
— de la preposició de VII: 14.2,
14.2.quadre
— de pronoms febles VII: 14.1
aprofundir XX: 3.1.3.1
APROFUNDIR + en
XX: 3.1.3.1
aproximadament XVII: 4.8
apujar XV: 3.2
apuntar XX: 4.1.1.1
-ar
NOPCT X: 4.2.1.b
ara [...] adés XVII: 4.3
ara [...] ara XVII: 4.3
ara com ara XVII: 4.6
ara i adés XVII: 4.4
ara per ara XVII: 4.6
àrab v. t. estrangerismes
alfabet XIV: 5.2.5 [20]
criteris de transcripció i transliteració XI:
2.4 [1]; XXIII: 6.16 (CD-ROM)
diccionaris plurilingües XXIII: 5.4
(CD-ROM)
ordenació alfabètica
d’antropònims XIV: 5.2.5
de topònims XIV: 5.1.1 [10]
Aragó
comarques amb municipis catalanoparlants
XVI: 3.6.2 (també en el CD-ROM)
municipis catalanoparlants XVI: 3.6.2
[32], 3.6.2 [34], 3.6.2 [35], 3.6.2
[37], 3.6.2 [38], 3.6.2 [39], 3.6.2
[40], 3.6.2 [41], 3.6.2 [47]
llista XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
aranès XVI: 3, 3.7.2 [25]
bibliografia XXIII: 3.7 (CD-ROM), 5.24
(CD-ROM)
diccionaris plurilingües XXIII: 5.24
(CD-ROM)
diftongs VI: 5.3 [28]
grups consonàntics VI: 5.6
partició d’unitats consonàntiques VI : 5.1
partició de dígrafs VI: 5.1
partició de grups consonàntics VI: 5.2
partició de mots VI: 5
— compostos VI: 1.9, 5.5, 5.6, 5.7
— — amb guionet VI: 5.4
— derivats per prefixació VI: 1.9, 5.6
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[aranès]
[partició de mots]
que contenen un punt separador VI:
5.2 [27]
partició de vocals VI: 5.3
publicacions relacionades amb la llengua
XXIII: 3.7 (CD-ROM)
triftongs VI: 5.3 [28]
vocals VI: 5.1 [26]
Àrea de Política Lingüística v. aquesta
institució sota Generalitat Valenciana
argot
reculls lexicogràfics d’expressions XXIII:
6.2 (CD-ROM)
argument de la definició v. contorn (sota
definició [lexicogràfica] )
argumentar XX: 3.2.1
-ari / -ària
NOPCT X: 4.3.1.a
armes
calibres
escriptura XII: 4.1.m
arracada (tipografia) II: 3.3.4.1
arran XVI: 2.9.1 [9]
arrel [d’un mot]
concepte VI: 2.1 [8]
arreu XVI: 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.5
arreu arreu XVI: 2.8.2
arrodonir XX: 3.2.8
arrova (tipografia) v. rova
art
títols d’obres
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.3
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.a
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.10
(CD-ROM)
artefactes en tres dimensions
contenidor
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.9
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.quadre, 2.4.3.9
material d’acompanyament
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.9
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.9
article (categoria lèxica)
— definit
apostrofació VII: 14.2
contracció amb les preposicions a, de i
per XVI: 3.4.1

XVI, § 3

usos
en els topònims XVI: 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.4.1
— indefinit
usos
en les referències bibliogràfiques
XXIII: 2.3.1.1.b [7]
— personal
usos X: 6.1.1
en els topònims XVI: 3.4.3
— salat
contracció amb les preposicions a, de i
per XVI: 3.3.4
usos
en els topònims XVI: 3.3.4, 3.4.2
en les referències bibliogràfiques
XXIII: 2.3.1.1.b [6]
article + millor + nom + possible XXI: 2.5
articles de revista
títol VII: 10.4.2
referències bibliogràfiques v. t. part
component XXIII: 2.5
arts gràfiques
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.3
(CD-ROM)
arxivística
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.27
(CD-ROM)
ascendent (tipografia) IV: 1.1
asíndeton VII: 2.3.1.e
aspecte [gramatical]
— celeratiu XVII: 2
— completiu XVII: 2
— continuatiu XVII: 2
— duratiu XVII: 2
— freqüentatiu XVII: 2
— genèric XVII: 2
— habitual XVII: 2
— incoatiu-perfet XVII: 2
— iteratiu XVII: 2
— prospectiu XVII: 2
— proximatiu v. aspecte celeratiu
— repetitiu XVII: 2
— retrospectiu XVII: 2
— terminatiu XVII: 2
Aspres (nova comarca de la Catalunya del
Nord des del 2007) v. Catalunya del
Nord
municipis XVI: 3.6.2 [33]
assegurances
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.5
(CD-ROM)
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assemblea
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
assessoria
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
Associació Bíblica de Catalunya VII: 2.6.g,
3.h, 4.3.g, 9.2.2; VIII: 3.3.7.2 [38];
XII: 4.2.1.j, 5.1.l, 5.1.m
asta (tipografia) IV: 1.1
— ascendent IV: 1.2
— descendent IV: 1.2
asterisc (tipografia) VII: 1.4.3, 16.2
usos
en les notes XIII: 1.3, 1.4.2.6, 1.5.3
astralon (angl.) (impremta) II: 10.b
astres XVI: 3.9.2
astronomia v. t. graus, minuts, segons, tercers
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.49
(CD-ROM)
-at / -ada
NOPCT X: 4.2.1.a
atles v. materials cartogràfics
atracar XX: 4.1.1.1
-au / -ava
NOPCT X: 4.1.2
Aude (departament francès amb vuit
municipis que pertanyen a la comarca
del Fenolledès) v. Catalunya del Nord
audiollibre II: 14.3
aula
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
autoedició (impremta) II: 9
automòbils v. automoció, vehicles
automoció
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.4
(CD-ROM)
autònims v. antropònims
autopistes v. vies públiques
autor / autora v. t. autoria, menció de
responsabilitat principal
— anònim v. autoria anònima
— personal v. autoria personal
autoria [d’un document] v. t. responsabilitat
[d’un document]
— anònima XIII: 3.2.6 [25]; XXIII:
2.3.1.1.b
— col·lectiva XXIII: 2.5.1.2
obres de responsabilitat compartida
XXIII: 2.5.1.2.b
obres de responsabilitat mixta XXIII:
2.5.1.2.d
obres produïdes sota la direcció d’un
editor literari XXIII: 2.5.1.2.c
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obres que emanen d’una sola entitat
XXIII: 2.5.1.2.a
reculls produïts sota la direcció d’un
editor literari XXIII: 2.5.1.2.c
— múltiple XXIII: 2.5.1.1.b
— personal XXIII: 2.5.1.1
— única XXIII: 2.5.1.1.a
autoritat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
autoritats
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
* autors varis XXIII: 2.3.1.1.b
autumne XVII: 3.3
avall XVI: 2.9.1 [9]
avalots [civils o militars]
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.2
avant XVI: 2.9.1 [9]
avanttítol (tipografia)
en els quadres de dades VII: 13.10
puntuació VII: 13.8.1.a
avenir XXI: 2.2.1
aviat XVII: 4.7
avions v. aeronaus
* avui per avui XVII: 4.6
b (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
baix (adverbi) XVI: 2.9.1, 2.9.3 [11]
baixar XX: 6, 5.1.1
Balears, Illes v. t. Govern Balear
actuacions contra el sexisme X: 3.3.4
comarques (incloent-hi la capital de
comarca) XVI: 3.6.2 (també en el
CD-ROM)
Govern v. Govern Balear
municipis
llista XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
banca
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.5
(CD-ROM)
banda (enquadernació, tipografia) v. faixa
bandes sonores de pel·lícules v.
enregistraments audiovisuals
barbarismes v. anglicismes, gal·licismes,
espanyolismes
reculls lexicogràfics XXIII: 6.4 (CD-ROM)
barra (tipografia) IV: 1.1.figura; VII: 1.4.3
— doble VII: 1.4.3, 16.4
— inclinada VII: 4.3.a, 4.3.d, 16.3
en l’ordenació alfabètica XIV: 5.3.b
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[barra (tipografia)]
[— inclinada]
usos
com a recurs no sexista VII: 11.1.j;
X: 8.3.6
en els numerals XII: 2.4.2.1, 4.1.o
en els símbols IX: 5.4
en la representació gràfica de doble
forma X: 6.6.1.2
en les abreviatures IX: 3.2, 3.9
en les adreces d’Internet VI: 16;
VII: 16.3.m
en les adreces electròniques VI: 16;
VII: 16.3.m
— invertida VII: 1.4.3
basc
diccionaris plurilingües XXIII: 5.5
(CD-ROM)
diftongs VI: 6.3 [31]
partició d’unitats consonàntiques VI: 6.1
partició de dígrafs VI: 6.1
partició de grups consonàntics VI: 6.2
partició de mots VI: 6
— compostos VI: 6.4, 6.5
— derivats per prefixació VI: 1.9, 6.4 i
6.5
partició de vocals VI: 6.3
vocals VI: 6.1 [30]
Bassa, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
bastant XII: 1.2.2, 6.2.c
bastants XXI: 2.1.8
beats / beates
noms propis
ordenació alfabètica XIV: 5.2.1.6
ben tocat/tocada
en les expressions horàries XVII: 3.9.14
ben tocats/tocades
en les expressions horàries XVII: 3.9.14
berenar XX: 3.2.10
bessonada v. una bessonada de + NUM
Bíblia
abreviacions VIII: 3.3.7.2.quadre
llibres VIII: 3.3.7.2.quadre
numeració de les parts
escriptura XII: 4.2.1.j, 5.1.l, 5.1.m
puntuació VII: 2.6.g, 3.h, 4.3.g, 9.2.2.a
símbols dels llibres VIII: 3.3.7.2
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.7.2
ús de la lletra rodona IV: 2.2.e; VIII:
3.3.7.2; XXIII: 2.4.2.1.c [22]
bibliografia (tipografia) v. t. reculls
bibliogràfics, referències bibliogràfiques
I: 2.1.1.3.d, 3.1.1.3.f ; XXIII
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compaginació II: 8.1.3.f
reculls XXIII: 10 (CD-ROM)
bicromia (impremta) II: 6.3.c [22]
biennals (festivals, fires, etc.)
noms propis
ús de la lletra majúscula IV: 2.2.h
ús de les cometes IV: 2.2.h
bigoti (tipografia) VII: 16.2.e
bilió XII: 2.2 [8], 2.2 [9], 2.2.18.a, 2.2.2.7,
3.1.e
ús com a col·lectiu XII: 2.6.2
bilionèsim XII: 2.4.1.7
múltiples
escriptura XII: 2.3.1.4
biologia
— general
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.6
(CD-ROM)
— humana
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.34
(CD-ROM)
bioquímica
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.45
(CD-ROM)
bitò (impremta, tipografia) II: 6.2.b
blanc (tipografia)
— fi v. espai fi
— fix II: 3.3.5.b
— intern IV: 1.1.figura
-ble XX: 2.1.8
NOPCT X: 4.3.1.b
bloc [de text] (tipografia) v. caixa [de text]
bo i + gerundi XVIII: 3.1, 3.11
bobina [de cinta magnetofònica]
font d’informació en les referències
bibliogràfiques dels enregistraments
sonors XXIII: 2.4.3.5
— oberta v. enregistraments sonors
boca (enquadernació, tipografia) II: 12.1.r
BOE v. gerundio del BOE
bohri XII: 2.2.1.7 [17]
bombers
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.36
(CD-ROM)
borsa
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.5
(CD-ROM)
botànica
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.7
(CD-ROM)
braç (tipografia) IV: 1.1.figura
braille v. cassets en braille
brasiler (llengua) v. portuguès
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brenca (quantificador) XII: 6.2.a
bri (quantificador) v. un bri [de]
buidatge d’un document v. part component
c (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
č (lletra de l’alfabet eslovè) XIV: 2.4 [2]
ordenació alfabètica XIV: 2.4 [3]
ç (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.4, 2.8
ca (‘casa’) XVI: 3.3.5
contracció amb l’article personal masculí
XVI: 3.3.5, 3.4.3.1
cada XII: 7.2, 7.3; XVII: 2.3.2.quadre,
2.3.2.d
cada cop menys XVII: 4.9
cada cop més XVII: 4.9
cada u XII: 1.2.3, 7.3
cada un XII: 1.2.3, 7.3
cada vegada menys XVII: 4.9
cada vegada més XVII: 4.9
cadascú XII: 1.2.3, 7.3
cadascun XII: 1.2.3, 7.3
caixa (tipografia) IV: 4 [14]
— alta v. t. lletra majúscula, lletra versal
IV: 4 [14], 4.1
— baixa v. t. lletra minúscula VI: 4 [14],
4.1
caixa d’impremta (tipografia) v. t. caixa
IV: 4 [14]
caixa de composició (tipografia) v. t. caixa
IV: 4 [14]
caixa [de text] (tipografia) II: 2.3, 2.4; III:
4.3.1
distribució II: 3.3.1.2.2
distribució convencional II: 3.3.1.2.2.a
distribució geomètrica II: 3.1.2.2.c
distribució matemàtica II: 3.1.2.2.b
— a l’esquerra I: 2.2.3
— a la dreta I: 2.2.3
caixes d’estalvis
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.5
(CD-ROM)
caixetí (tipografia) IV: 4 [14]
caixó (enquadernació, tipografia) II: 12.1.n
CALA v. Comissió Assessora de Llenguatge
Administratiu (sota Generalitat de
Catalunya)
calcs sintàctics
espanyolismes XX: 3.1.2.3, 4.1.3
càlcul de l’original (tipografia) v. calibratge
calderó (música) VII: 16.5 [82]
calderó (tipografia) VII: 1.4.3, 16.5
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calibratge (tipografia) II: 2, 2 [1]
callar XX: 5.1.1
caminar XX: 3.2.9.1
campanyes [institucionals]
títol
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.7.7
Canaleta, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
cançons v. t. música
numeració XII: 3.1.i
títol VII: 10.4.2
candela
unitat fonamental d’intensitat lluminosa del
sistema internacional IX: 6.2.c [10]
Canta-rana, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
cantell (enquadernació, tipografia)
II: 12.1.figura, 12.1.m
cap (quantificador) XII: 1.2.3, 4.1.c, 7.2, 7.3
cap (preposició)
usos
en les expressions de lloc XVI: 2.1.3, 2.2
en les expressions de temps XVII: 4.8
cap a
usos
en les expressions de lloc XVI: 2.1.3,
2.2.1, 2.4; XXI: 2.1.5
en les expressions de temps XVII: 4.8
cap a la banda de XVI: 2.2.2
capçada (enquadernació, tipografia)
II: 12.1.figura, 12.1.l
capdemort (tipografia) V: 3
capital (tipografia) v. lletra majúscula
— petita v. lletra versaleta
— — cursiva v. lletra versaleta cursiva
capitals de comarca v. comarques (sota Balears,
Catalunya, Comunitat Valenciana, Vall
d’Aran), comarques catalanoparlants (sota
Osca, Saragossa, Terol )
capítols (tipografia) I: 2.1.1.2.a, 3.1.1.2.c
compaginació II: 8.1.2.c
numeració
decimal I: 2.1.1.1.b
escriptura XII: 5.1.g
títol VII: 10.4.2
capitular (tipografia) v. t. lletra inicial
— alta II: 3.3.4.1 [15]
— baixa II: 3.3.4.1 [15]
caplletra (tipografia) v. lletra inicial
capvespre XVII: 3.8.1
capvuitada XII: 3.3.e [60]
caràcters (tipografia) II: 3.3.3
— en contacte v. t. interlletratge, set
— grossos XXIII: 2.6.1.4.a [36]
cardinals v. numerals cardinals
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càrrecs
noms v. NOPCT
càrrega iònica [dels elements químics] XII:
4.1.n [67]
carrer (tipografia) VI: 1.15
carrers v. vies públiques
carreteres v. vies públiques
cartel·la (tipografia) IV: 1.1.figura
cartes v. t. correspondència, manuscrits, naips
— nàutiques v. materials cartogràfics
cartó v. indústria del cartó
cartutx [de música] v. enregistraments sonors
font d’informació en les referències
bibliogràfiques dels enregistraments
sonors XXIII: 2.4.3.5
cases v. edificis, pisos
casset v. t. enregistraments sonors
font d’informació en les referències
bibliogràfiques dels enregistraments
sonors XXIII: 2.4.3.5
— en braille v. artefactes en tres dimensions
Castellana, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
castellanismes v. espanyolismes
català
bibliografia XXIII: 3-11 (CD-ROM)
diccionaris v. reculls lexicogràfics (sota
català)
formularis v. manuals (sota català)
manuals XXIII: 3 (CD-ROM)
— d’estil generals XXIII: 3.2
(CD-ROM)
— d’estil de mitjans de comunicació
XXIII: 3.6 (CD-ROM)
— de llenguatge administratiu XXIII:
3.5 (CD-ROM)
— de llenguatge jurídic XXIII: 3.5
(CD-ROM)
— de llenguatge periodístic XXIII: 3.6
(CD-ROM)
— generals [de llengua] XXIII: 3.1
(CD-ROM)
publicacions en sèrie XXIII: 9 (CD-ROM)
publicacions periòdiques v. publicacions en
sèrie (sota català)
publicacions relacionades amb el llenguatge
administratiu i jurídic XXIII: 3.5
(CD-ROM), 7.11 (CD-ROM),
8 (CD-ROM), 9 (CD-ROM)
diccionaris XXIII: 7.11 (CD-ROM)
documents varis XXIII: 8.2
(CD-ROM)
formularis XXIII: 3.5 (CD-ROM)
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manuals XXIII: 3.5 (CD-ROM)
textos normatius XXIII: 8.1
(CD-ROM)
vocabularis XXIII: 7.11 (CD-ROM)
publicacions vàries XXIII: 11
(CD-ROM)
reculls bibliogràfics XXIII: 10
(CD-ROM)
reculls lexicogràfics XXIII: 4-7
(CD-ROM)
— específics v. t. sota cada disciplina
XXIII: 6 (CD-ROM)
abreviacions XXIII: 6.1
(CD-ROM)
antònims XXIII: 6.8 (CD-ROM)
argot XXIII: 6.2 (CD-ROM)
barbarismes XXIII: 6.4
(CD-ROM)
citacions XXIII: 6.5 (CD-ROM)
d’ús XXIII: 6.3 (CD-ROM)
de pronúncia XXIII: 6.14
(CD-ROM)
dialectals XXIII: 6.9 (CD-ROM)
dubtes XXIII: 6.4 (CD-ROM)
escolars XXIII: 6.10 (CD-ROM)
etimològics XXIII: 6.11 (CD-ROM)
fraseològics XXIII: 6.5 (CD-ROM)
gentilicis XXIII: 6.6 (CD-ROM)
històrics XXIII: 6.11 (CD-ROM)
homònims XXIII: 6.8 (CD-ROM)
ideològics XXIII: 6.12 (CD-ROM)
inversos XXIII: 6.13 (CD-ROM)
noms de llengües XXIII: 6.6
(CD-ROM)
onomatopeies XXIII: 6.5
(CD-ROM)
ortogràfics XXIII: 6.14
(CD-ROM)
paradigmes verbals XXIII: 6.7
(CD-ROM)
parònims XXIII: 6.8 (CD-ROM)
sinònims i antònims XXIII: 6.8
(CD-ROM)
varis XXIII: 6.16 (CD-ROM)
visuals XXIII: 6.15 (CD-ROM)
— generals
monolingües XXIII: 4 (CD-ROM)
plurilingües XXIII: 5 (CD-ROM)
vocabularis v. reculls lexicogràfics (sota
català)
catalanitzacions v. estrangerismes
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catàlegs
apartats
puntuació VIII: 2.4.4
elements transposats
puntuació VII: 13.7.1.1; VIII: 2.4.4
— d’obres musicals
abreviacions
escriptura XIII: 3.1.10, 3.2.5
Catalunya v. t. Catalunya del Nord, Vall
d’Aran
actuacions contra el sexisme X: 3.3.2
comarques
llista XVI: 3.6.2 (també en el
CD-ROM)
Generalitat v. Generalitat de Catalunya
municipis
llista XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
Catalunya del Nord XVI: 3.6
actuacions contra el sexisme X: 3.3.4
comarques XVI: 3.6.2 (també en el
CD-ROM)
comunes v. t. municipis (sota aquesta
mateixa entrada) XVI: 3.7.2 [47]
mapa XVI: 3.6.1.a.figura
municipis
llista XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
Catalunya Nord v. Catalunya del Nord
categoria
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
categories
— aspectuals (gramàtica) XVI: 2
— lèxiques (gramàtica)
— — flexives
adjectiu v. sota cada adjectiu
concret
determinant v. sota cada
determinant concret
article v. sota cada article
concret
demostratiu v. sota cada
demostratiu concret
possessiu v. sota cada possessiu
concret
nom XV
pronom v. sota cada pronom
concret
quantificador v. t. sota cada
quantificador concret; XII
indefinit v. sota cada indefinit
concret, indefinits
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numeral v. sota cada numeral
concret, numerals
quantitatiu v. sota cada
quantitatiu concret,
quantitatius
verb v. sota cada verb concret, estar,
gerundi, ser, verbs
— — invariables v. categories lèxiques
no flexives
— — no flexives
adverbi v. sota cada adverbi
concret, adverbis
conjunció v. sota cada conjunció
concreta, conjunció condicional
preposició v. sota cada preposició
concreta, preposicions
— — variables v. categories lèxiques
flexives
— socials X: 6.2.2
caure XX: 5.1.1
cautxú v. indústria del cautxú
CD-I v. llibres electrònics en CD-I
CD-ROM v. llibres electrònics en CD-ROM
ce trencada v. ç
cella (enquadernació, tipografia) v. geniva
cent (col·lectiu) XII: 2.6.2
cent [d’euro] XII: 2.2.1.6
cent i la mare XII: 2.6.2 [42]
centenar v. un centenar de
centèsim XII: 2.4.1.1, 2.4.1.4
centilló XII: 2.6.2
cèntim [d’euro] XII: 2.2.1.6
centímetre (tipografia)
unitat de longitud II: 2.7.figura
centres de normalització lingüística v.
Consorci per a la Normalització
Lingüística
ceràmica
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.10
(CD-ROM)
cert (quantificador) XII: 1.2.3, 7.3
cessar XX: 3.2.6
ch (dígraf en esp.) XIV: 2.10 [6]
cícero (tipografia)
unitat de longitud II: 2.7.figura; IV:
1.3.a; VI: 1.2
ciceropica (tipografia) v. pica
ciclons
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.10.2
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[ciclons]
— tropicals
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.10.2
ciències socials
vocabularis i diccionaris v. sociologia
cilindre (impremta)
— de cautxú II: 11.2
— de coure II: 11.3
— de pressió II: 11.2
— portaplanxa II: 11.2
Cinca, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
cinema
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.38
(CD-ROM)
cintes [magnetofòniques] v. enregistraments
sonors
circa (ll.)
ús en les referències bibliogràfiques
XXIII: 2.9.1.3 [47], 2.10.1.1.b
circular (document)
ús dels recursos no sexistes X: 6.7.2
citacions (tipografia)
puntuació VII: 13.5
estil directe
fragment citat VII: 13.5.3
fragment del citador/ra VII: 13.5.2
omissions VII: 13.5.6
estil indirecte VII: 13.5.1
reculls lexicogràfics XXIII: 6.5 (CD-ROM)
ús de la coma VII: 2.8.d
ús de les cometes VII: 10.1
ús dels dos punts VII: 5.3.b, 5.1.c
— bibliogràfiques XIII: 1.4.2.7, 2.8;
XXIII
amb el primer element i la data XIII:
1.4.2.7, 2.8.2.3
en notes XIII: 2.8.2.2; XXIII: 2.3.2
numèriques XIII: 2.8.2.1
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.e
— de títols
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.a,
3.2.1.b, 3.2.1.c
ús de la lletra majúscula IV: 3.2.1.a,
3.2.1.b, 3.2.1.c
ús de la lletra rodona IV: 2.2.c
— que inclouen un paràgraf VII: 13.5.4
— que inclouen una altra citació VII:
13.5.5
ciutadania
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
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ciutat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
classe
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
clau (tipografia) VII: 1.4.3, 16.11
claudàtors VII: 1.4.1.a, 2.8.a, 6.2.b, 11.3.f,
12
coincidència amb altres signes de puntuació
VII: 12.2
coincidència amb lletra cursiva IV:
3.1.2.b
coincidència amb parèntesi VII:
12.1.a
coincidència amb punts suspensius
VII: 12.1.c
funcions VII: 12.1
usos
en les referències bibliogràfiques XIII:
2.4.1, 2.4.5, 2.4.8; XXIII:
2.4.5.1.1r, 2.4.5.1.3r, 2.4.5.1.16è,
2.4.5.1.18è, 2.4.5.1.19è,
2.4.5.2.1r, 2.4.5.2.3r, 2.4.5.3.2n,
2.4.5.3.3r, 2.4.5.3.4t, 2.4.5.3.9è,
2.4.5.3.11è, 2.4.5.3.12è
clàusula VII: 1.2
coberta (enquadernació, tipografia) v. t. tapa
II: 12.1.d
font d’informació en les referències
bibliogràfiques de materials
cartogràfics XXIII: 2.4.3.2, 2.4.3.3
no serveix com a font d’informació en les
referències bibliogràfiques de llibres
XXIII: 2.4.3, 2.4.3.1
— a l’holandesa v. coberta de mitja pasta
— anterior II: 12.1.figura, 12.1.f
— de mitja pasta II: 12.1.d
— posterior II: 12.1.figura, 12.1.f
cobrar XX: 5.1.1
cobriment (enquadernació) II: 12.3.1.4
còctels
noms
ús de la lletra minúscula VIII: 3.3.4.6
codis I: 4.2
concepte IX: 5.7
escriptura IX: 5.7
— de senyals I: 4.2
— hexadecimals VII: 15.2 [80]
— literals I: 4.2
— numèrics I: 4.2
— postals v. t. símbols postals d’estat
XVI: 3.7.2, 4.2
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cognoms v. t. antropònims
noms comuns que han esdevingut noms
propis VIII: 3
ordenació alfabètica v. ordenació alfabètica
d’antropònims
precedits per una preposició
ús quan només s’esmenta el cognom
VIII: 3.1.1 [14]
coixinet (tipografia) VII: 1.4.3
coll (tipografia) IV: 1.1.figura
colla (quantificador) v. t. una colla [de]
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
col·lecció v. t. col·leccions XIII: 2.4.7;
XXIII: 2.2, 2.3
concepte XXIII: 2.11
títol VII: 10.4.4
col·leccionisme
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.19
(CD-ROM)
col·leccions v. t. col·lecció, referències
bibliogràfiques
— de cartes v. manuscrits
— de discursos v. manuscrits
— de documents legals v. manuscrits
— de llibres manuscrits v. manuscrits
— de monografies v. monografies,
publicacions en sèrie
— de tesis v. manuscrits
col·legi
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
colofó (tipografia) I: 3.1.1.3.g
compaginació II: 8.1.3.g
font d’informació en les referències
bibliogràfiques de llibres, fullets i
fulls solts XXIII: 2.4.3.1, 2.4.3.3
columnes [de text] (tipografia)
nombre
escriptura en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.10.1.1.b
com
usos XXI: 2.3
com a
usos XXI: 2.3
usos ambigus XXI: 2.3
com algun XXI: 2.3
com és…? XIX: 3.3.2.1.d
com està…? XIX: 3.3.2.1.d
* com + gerundi XVIII: 3.2
~ com + gerundi XVIII: 3.3
com llur XXI: 2.3
com més + adjectiu + millor XXI: 2.5
com més + adverbi + millor XXI: 2.5
com més […] millor XVII: 4.5
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com més va menys XVII: 4.9
com més va més XVII: 4.9
com que + verb XXI: 5.1
com quelcom XXI: 2.3
coma
ús en l’escriptura de numerals decimals
XII: 2.4.1.4
coma v. t. incisos, signes (sota puntuació)
VII: 1.4.1.a, 2, 2.3.1.g, 2.3.4, 2.4, 2.6,
2.7, 2.8, 5.1.b, 6.2.a, 7.3.4.d, 7.4.3.c,
10.6.b, 11.3
ambigüitats VII: 2.5; XVIII: 1.4
coincidència amb claudàtor VII: 2.8.a
coincidència amb guió VII: 2.8.a
coincidència amb guionet VII: 9.2.2.c
coincidència amb lletra cursiva IV:
3.1.2.a
coincidència amb parèntesi VII: 2.8.a
coincidència amb punts suspensius VII:
2.8.b
coincidència amb signes d’entonació VII:
2.8.c
usos
en els incisos de les citacions VII:
13.5.2.2
en els numerals XII: 2.2.1.6, 2.2.2.2,
2.2.2.3, 2.3.2.4, 2.4.2.2, 4.1.b [61]
en les referències bibliogràfiques XIII:
2.4.1, 2.4.5; XXIII: 2.4.5.1.1r,
2.4.5.1.4t, 2.4.5.1.8è, 2.4.5.2.1r,
2.4.5.2.17è, 2.4.5.4.1r, 2.4.5.4.7è,
2.4.5.4.8è, 2.4.5.4.11è
per marcar el complement directe
XXI: 2.1.9
usos abusius VII: 2.7
entre subjecte i verb VII: 2.7.2.a,
2.7.3.1
entre verb i complement VII: 2.7.2.a,
2.7.3.2
comandament
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
comarques v. comarques (sota Balears,
Catalunya, Comunitat Valenciana, Vall
d’Aran), comarques catalanoparlants (sota
Osca, Saragossa, Terol )
combatre XX: 2.1.3
començament de ratlla (tipografia) v.
principi de ratlla
comentar XX: 3.1.4
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comerç
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.8
(CD-ROM)
cometes VII: 1.4.3, 10
apostrofació davant expressions entre
cometes VII: 14.2.6
coincidència amb altres signes de puntuació
VII: 10.6, 11.3.g
coincidència amb coma VII: 10.6.a
coincidència amb dos punts VII: 10.6.a
coincidència amb guió VII: 10.6.b
coincidència amb parèntesi VII: 10.6.b,
11.3.g
coincidència amb punt VII: 10.6.a
coincidència amb punt i coma VII: 10.6.a
coincidència amb punts suspensius VII:
10.6.b
coincidència amb signe d’admiració VII:
10.6.b
coincidència amb signe d’interrogació
VII: 10.6.b
usos
denoten un èmfasi especial IV: 2.2.k
denoten un estrangerisme que es
pronuncia segons la fonètica
catalana IV: 2.2.i
denoten un segon sentit IV: 2.2.i
en els noms d’exposicions IV: 2.2.h
en els noms propis d’entitats XVI:
3.7.5.1
en els titulars IV: 7.2.b [25]
en les citacions de títols IV: 2.2.c,
2.2.n, 3.2.1.a; VII: 10.4.2, 10.4.3
en les referències bibliogràfiques
XIII: 2.4.10; XXIII: 2.4.5.2.2n,
2.4.5.4.2n
usos abusius IV: 3.1.1; VII: 10.5
— altes VII: 10
— angleses v. cometes altes
— baixes VII: 10
— de tancament VII: 2.8.d
— llatines v. cometes baixes
— senzilles v. cometes simples
— simples VII: 10
escriptura IV: 2.2.o, 2.2.p, 3.1.2.b
comissar XX: 4.1.2.1
comissió
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1

XVI, § 3

Comissió Assessora de Llenguatge
Administratiu v. Generalitat de
Catalunya
Comissió Interdepartamental de Promoció
de la Dona v. Generalitat de Catalunya
comitè
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
compaginació (tipografia) II: 8, 8.1.c [24];
III: 4.3, 4.4, 5
composició electrònica II: 5.2
composició tipogràfica II: 5.1
fotocomposició II: 5.2.2
parts interiors [del llibre] II: 8.2
cos II: 8.2.2
finals II: 8.2.3
principis II: 8.2.1
comparacions XXI: 2.1.4, 2.3
comparatius v. comparacions
competicions esportives
cronometratge
escriptura XII: 4.1.b
noms propis
numerals ordinals de repetició XII:
3.2.2.6, 5.1.e
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.5
resultats
escriptura XII: 4.1.k
compilador / compiladora [d’una obra] v.
menció de responsabilitat principal
complement
— circumstancial
ús de la coma VII: 2.2.3
— directe XX: 4.1, 4.2; XXI: 2.1
recursos per marcar-lo XXI: 2.1.9,
2.1.10
completar XX: 3.2.8
complir XX: 3.1.4
composició [de mots] XV: 4, 4.1.4.1, 4.2
amb el prefix mal- XV: 4.1.6, 4.2
amb el prefix no- VII: 9.1.c; XV: 4.1.7,
4.2
amb el prefix pre- XV: 4.1.8, 4.2
amb prefixos tònics XV: 4.1.5, 4.2
concepte VI: 2.1
coordinació amb i XV: 4.1.2, 4.2
e epentètica en mots amb s líquida
originària XV: 4.3
escriptura XIII: 3.1.8, 3.2.3
segons el DOP XV: 4.1.3.3
segons Fabra XV: 4.1.4.5
segons l’IEC XV: 4.2
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[composició [de mots]]
segons la GEC2 XV: 4.1.3.2
segons Ruaix XV: 4.1.2, 4.1.3.1
— a la manera culta XV: 4.2, 4.4
— amb guionet VII: 9.1.a, 9.1.c, 9.1.g;
XV: 4.1.3.1, 4.2
segons el DLC XV: 4.1.2
segons l’IEC XV: 4.2
composició [tipogràfica] II: 5
— en calent II: 5.2.1
— en fred II: 5.2.2
— manual II: 5.1
— mecànica II: 5.2
compostos químics v. aquest concepte sota
química
comptafils (tipografia) II: 2.7.figura
computer to plate (angl.) v. CTP
comunitat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
Comunitat Europea v. Unió Europea
Comunitat Valenciana v. t. País Valencià
XVI: 3.6.1
actuacions contra el sexisme X: 3.3.3
comarques
llista XVI: 3.6.2 (també en el
CD-ROM)
Generalitat v. Generalitat Valenciana
municipis
llista XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
comunitats autònomes v. topònims
comunes v. t. aquest concepte sota
Catalunya del Nord XVI: 3.7.2 [47]
concernir XX: 3.1.2.1
concilis
numeració
escriptura XII: 5.1.f
conclusions [d’un treball escrit] I: 2.1.1.2
ús dels dos punts VII: 5.1.e
concordança (tipografia)
unitat de longitud IV: 1.3.a
conferències
text
redacció no sexista X: 6.7.5.3
confessions de fe v. publicacions religioses
congressos v. t. actes de congressos, menció de
responsabilitat principal
noms propis
numerals ordinals de repetició XII:
3.2.2.b, 5.1.e
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.5
ús de la lletra rodona IV: 2.2.f
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conjunt
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
consell
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
Consell d’Europa X: 3.1
Consell de Ministres v. aquesta institució
sota Espanya
conselleria
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
consonants v. t. partició de mots
— lunars XIV: 5.2.5 [20]
— solars XIV: 5.2.5 [20]
cosida amb fil (enquadernació) II: 12.3.1.1.b
Consorci per a la Normalització Lingüística
X: 4.2.1.a [14]
Consorci Unicode v. Unicode
constants
símbols IX: 7
— de la física VIII: 3.3.4.2
— de les matemàtiques VIII: 3.3.4.2
constel·lacions v. astres
construcció
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.9
(CD-ROM)
construccions catafòriques (gramàtica)
ús dels dos punts VII: 5.1.f
consultar XX: 3.1.4
contacte de signes de puntuació v. aquest
concepte sota els signes de puntuació
implicats
contar XX: 5.1.1
contemplar XVIII: 4.2.2
contestar XX: 3.2.3, 4.1.1.1
contenidor
— d’artefactes en tres dimensions
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.9
— d’enregistraments audiovisuals
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.6
— d’enregistraments sonors sobre
pel·lícules
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.5
— de materials cartogràfics
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.2
— de reàlies
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.9
continents
noms propis
catalanització XVI: 3.9.1
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XVIII: 5.7 [13]; XX: 4.2.1.1
+ gerundi XVIII: 5.3, 5.7, 5.8
contorn de la definició v. contorn (sota
definició [lexicogràfica] )
contracoberta (enquadernació, tipografia)
II: 12.1.e
contraportada (enquadernació, tipografia)
I: 3.1.1.1.b
compaginació II: 8.2.1.e
contraportadella (enquadernació, tipografia)
compaginació II: 8.2.1.c
contratapa (enquadernació, tipografia)
II: 12.1.figura, 12.1.e
convenis internacionals
títol
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.8.5
convocatòries de treball
redacció no sexista X: 6.7.5.2
coordenades
magnituds geogràfiques, astronòmiques,
matemàtiques i físiques
escriptura VII: 10.5.b; XII: 4.1.i,
4.2.1.i
separació a final de ratlla VI: 14.2
coordinació v. oracions coordinades
coordinador / coordinadora [d’una obra
col·lectiva] v. menció de responsabilitat
principal
cop (quantificador) XII: 2.5.4
coreà
diccionaris plurilingües XXIII: 5.6
(CD-ROM)
corondell (tipografia) II: 3.3.5.d; XIII: 1.5.8
— cec II: 3.3.5.d; XIII: 1.5.8
corporació
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
correcció v. t. fe d’errates
criteris estilístics
— de mitjans de comunicació XXIII:
3.6 (CD-ROM)
— generals XXIII: 3.2 (CD-ROM)
— periodístics XXIII: 3.6
(CD-ROM)
gramàtiques XXIII: 3.1 (CD-ROM)
manuals XXIII: 3 (CD-ROM)
— d’estil XXIII: 3.2 (CD-ROM)
— generals XXIII: 3.1 (CD-ROM)
signes V
— d’estil III: 3, 3.1
— d’originals III: 3
signes V: 2
— d’addició V: 2.3
— de canvi V: 2.2
CONTINUAR
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— de disposició del text V: 2.5
— de separació V: 2.1
— de transposició V: 2.4
— de trasllat V: 2.4
— dels tipus de lletra V: 2.6
— de compaginades III: 5
— de concepte III: 2
— de contingut III: 2
— de galerades III: 4
— de paginades III: 4.5 [9], 5
— de proves d’impremta III: 4, 5
signes V: 3
— d’addició V: 3.2.3
— de canvi V: 3.2.2
— de correcció V: 3.2
— de crida V: 3.1
— de disposició del text V: 3.2.5
— de separació V: 3.2.1
— de transposició V: 3.2.4
— de trasllat V: 3.2.4
— dels tipus de lletra V: 3.2.6
— de textos I: 5; III
correlacions de números v. correlacions (sota
números)
corrents marítims
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.10.3
córrer XX: 3.2.9.1
correspondència postal
adreça v. t. codis postals, símbols postals
d’estat XVI: 4.2
Espanya XVI: 4.2.1, 4.2.2
França XVI: 4.2.4
internacional XVI: 4.2.6
nombres que en fan part
escriptura XII: 2.2.2.6
Països Catalans XVI: 4.2.3
Principat d’Andorra XVI: 4.2.5
fórmules de comiat
ús de la coma VII: 2.6.b
ús del punt VII: 4.3.f
ús de la lletra majúscula VIII: 2.4.1
ús de recursos no sexistes X: 6.3.2, 6.7.2
correu
— electrònic II: 14.5
— postal v. correspondència postal
cos
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
cos (tipografia) II: 2.7.figura; IV: 1.1, 1.2
coses
noms propis
ús de la lletra majúscula v. t. coses
concretes (p. ex., vehicles) VIII: 3.3
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costar XX: 3.2.9.3
cotxes v. automoció, vehicles
credos teològics v. publicacions religioses
creu (tipografia) VII: 1.4.3, 16.7
— doble VII: 16.8
crida [de nota] (tipografia) XIII: 1.1, 1.4
citació bibliogràfica abreujada en comptes
de crida XIII: 1.4.2.7
col·locació XIII: 1.4.1, 1.4.3
darrere un títol XIII: 1.4.1
tipus XII: 1.4.2
ús de l’asterisc XIII: 1.4.2.6
ús de la lletra minúscula volada XIII:
1.4.2.4
ús de la lletra rodona XIII: 1.4.1
ús de la lletra versal entre parèntesis XIII:
1.4.2.5
ús de les xifres XII: 4.2.1
entre parèntesis XIII: 1.4.2.2
volades XIII: 1.4.2.1, 1.4.3
entre parèntesis XIII: 1.4.2.3
ús en les notes XIII: 1.4.1, 1.4.2.1,
1.4.2.3, 1.4.3, 1.6.2
ús del parèntesi VII: 11.1.i
cridar XX: 4.1.1.2
cristus (tipografia) VII: 1.4.3, 16.6
criteris estilístics v. aquest concepte sota
correcció
CTP (‘de l’ordinador a la planxa’, impremta)
II: 14.1
cua (tipografia) IV: 1.1.figura
— corba IV: 1.1.figura
cuidar de XX: 5.1.2
cuina
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.47
(CD-ROM)
culdellàntia (tipografia) II: 3.3.2.d
culminar XX: 3.2.8
-cur / -cura
NOPCT X: 4.2.2.a
curador / curadora [d’una obra] XIII: 1.2.1
[3]
cursiva (tipografia) v. lletra cursiva
cursos (ensenyament)
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.5
ús dels numerals ordinals de repetició
XII: 3.2.2.b, 5.1.e
cursos d’aigua
noms propis v. hidrònims
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d (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
d’any en any XVII: 4.11
d’aquí a XVII: 3.9.14, 4.14; XXI: 6.3.3
d’avui en vuit XVII: 4.11
d’ençà de XVII: 4.12
d’ençà que XVII: 4.12
d’hora XVII: 4.7
d’hora en hora XVII: 4.11
d’un a un XXI: 6.3.1
d’un en un XXI: 6.3.1
dactilocomposició (tipografia) II: 5.2.2
dades [informàtiques] v. fitxers informàtics
dalt XVI: 2.9.1
damunt XVI: 2.1.4, 2.9.1
danès v. t. å XIV: 2.6 [3]
diccionaris plurilingües XXIII: 5.7
(CD-ROM)
ordenació alfabètica d’antropònims XIV:
5.2.6
dansa
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.39
(CD-ROM)
darmstadti XII: 2.2.1.7 [17]
darrere XVI: 2.9.1
data de publicació I: 2.1.1.1.a
monografies XXIII: 2.9.1. 2.9.1.3
publicacions en sèrie XXIII: 2.9.2.3
datacions v. anys, dies, mesos
dates v. anys, dies, mesos
de
apostrofació VII: 14.2
usos XIV: 2.2; XXI: 4, 7.6, 7.7
amb l’adjectiu indefinit altre XXI: 4.3,
4.3.3
davant d’infinitiu XXI: 4.1
complement directe XXI: 4.1.2
condicional XXI: 4.1.4
emfàtic XXI: 4.1.3
subjecte XXI: 4.1.1
elisions XXI: 4.4.1
en les expressions de temps XVII:
3.8.2, 3.8.3
pot introduir un complement agent
XXI: 4.2.3; XXII: 2.1.9.3
pot introduir un component substituïble
per un possessiu XXI: 4.2
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[de […] a]
[usos]
en les correlacions de nombres XII:
2.2.2.6
en les expressions de lloc XVI: 2.6
en les expressions de temps XVII: 4.10
de + any XVII: 3.2.3
de cara a XXI: 7.6
de demà en quinze XVII: 4.11
de dia XVII: 3.8.3
de dia en dia XVII: 4.11
de dies XVII: 3.8.3
de dilluns en vuit XVII: 4.11
de […] en XVII: 4.11
de […] ençà
usos
en les expressions de lloc XVI: 2.5.3
en les expressions de temps XVII: 4.12
de […] estant XVI: 2.5.2
de […] fins a XVI: 2.6
de l’any + any + a l’any + any XVII: 3.2.2
de l’ordre de XXI: 6.3.2.7
de matí XVII: 3.8.2
de mes en mes XVII: 4.11
de nit XVII: 3.8.3
de nits XVII: 3.8.3
de tant en tant XVII: 4.11
de tard en tard XVII: 4.11
de temps en temps XVII: 4.11
de trast en trast XVII: 4.11
dècades v. t. períodes (sota anys)
escriptura XII: 3.2.1.a
dècim (decimal) XII: 2.4.1.4
dècim (nom) XII: 3.3.g
dècim (partitiu) XII: 2.4.1.1
decimals v. nombres decimals
decrets llei v. normes jurídiques
defensa
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
definició [lexicogràfica]
arguments v. contorn
contorn VII: 16.16
expansió v. contorn
trets contextuals v. contorn
ús dels parèntesis VII: 11.2.b
deganat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
degut XXI: 6.3.2.6
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degut a XXI: 6.3.2.6
deixar XXI: 6.3.4
del + any XVII: 3.2.3
del + any + al + any XVII: 3.2.2
delegació
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
DEM v. designació específica de material
dematí XVII: 3.8.1, 3.8.2; XXIII: 3.8.1
demografia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.48
(CD-ROM)
demostracions
ús dels dos punts VII: 5.1.e
dèneu XII: 2.2
denominacions d’origen
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.4.1
denou XII: 2.2
dènou XII: 2.2
Departament dels Pirineus Orientals v.
Catalunya del Nord
departaments (geografia) v. topònims
derivació VII: 9.1.d, 9.1.e; XV: 2
concepte VI: 2.1; XV: 2.1
postverbals acabats en -at XV: 2.2.1
verbs amb significat nou XV: 2.2.2
verbs amb sinònims XV: 2.2.2
verbs derivats de noms XV: 2.2.2
verbs sense sinònims XV: 2.2.2
derivat v. derivació
des de XVI: 2.5.1
des de […] a XVI: 2.6
des de […] fins a
usos
en les correlacions de nombres XII:
2.2.2.6
en les expressions de lloc XVI: 2.6
en les expressions de temps XVII: 4.10
des de l’any + any + fins a l’any + any XVII:
3.2.2
des del + any + fins al + any XVII: 3.2.2
descansar XX: 3.2.9.2
descendent (tipografia) IV: 1.1
descripció física [d’una obra] XIII: 2.4.6;
XXIII: 2.10
descriure XVIII: 4.2.2
desdoblaments v. formes desdoblades
desenvolupament [d’un treball escrit]
I: 2.1.1.2
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designació v. t. designacions
en els documents sense títol col·lectiu
XXIII: 2.6.1.1
— de material v. t. designació específica de
material, designació general de material
en les monografies XXIII: 2.6.1.4
en les publicacions en sèrie XXIII:
2.6.2.4
extensió del document XXIII:
2.6.1.4.b
— específica de material
en les monografies XXIII: 2.6.1.4.b,
2.8.1
en les publicacions en sèrie XXIII:
2.8.2
— general de material XXIII: 2.6.1.4.a
designacions v. t. designació
— alfabètiques XXIII: 2.6.1.4.b, 2.8.2.2
— cronològiques XXIII: 2.6.1.4.b,
2.8.2.2
— numèriques XXIII: 2.6.1.4.b, 2.8.2.2
després XVII: 4.13
després de XVII: 3.9.14, 4.14
desset XII: 2.2
dèsset XII: 2.2
dessobre XVI: 2.9.1
destituir XX: 3.2.6
* determinatius (quantificadors) XII: 1.2.1
[4]
devers XVI: 2.2.2
devuit XII: 2.2
DGM v. designació general de material
diagramació (tipografia) II: 4; III: 3.2
diagrames de blocs v. materials cartogràfics
dialectalismes
reculls lexicogràfics XXIII: 6.9 (CD-ROM)
diàlegs v. t. pseudodiàlegs
puntuació VII: 13.1-13.3, 13.6
diàlegs dins d’un altre diàleg VII:
13.1.5
intervenció de l’interlocutor/ra VII:
13.1.1
intervenció del narrador/ra VII: 13.1.2
combinacions d’incisos VII: 13.1.3
incís d’acció VII: 13.1.2
incís del verb dicendi VII: 13.1.1
intervenció dels personatges VII:
13.1.1
parlaments que inclouen més d’un
paràgraf VII: 13.1.4
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poesia VII: 13.1.8
ús de les cometes VII: 10.2
ús del guió VII: 8.2
diapositives v. materials gràfics
diaris v. publicacions en sèrie
— personals v. publicacions en sèrie
diaset v. t. dies XVII: 3.7.1 [23]
diaset + passat XVII: 3.7.1
diaset + primer vinent XVII: 3.7.1
diaset + proppassat XVII: 3.7.1
diaset + propvinent XVII: 3.7.1
diaset + que ve XVII: 3.7.1
diaset + vinent XVII: 3.7.1
dibuix v. t. dibuixos [escènics], materials
gràfics
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.10
(CD-ROM)
dibuixar XVIII: 4.2.2
dibuixos [escènics] v. materials gràfics
diccionaris v. t. DIEC
entrades
ús de la lletra negreta IV: 6.2.b
ús del guionet VII: 9.1.e
— auxiliars XXIII: 6.16 (CD-ROM)
— complementaris XXIII: 4
(CD-ROM), 6.16 (CD-ROM)
— d’equivalències v. diccionaris
plurilingües
— de freqüències XXIII: 6.16
(CD-ROM)
— especialitzats
bibliografia XXIII: 7 (CD-ROM)
— específics
bibliografia XXIII: 6 (CD-ROM)
— generals
bibliografia XXIII: 4 (CD-ROM)
— normatius v. DIEC
— plurilingües
bibliografia XXIII: 5 (CD-ROM)
— temàtics v. t. diccionaris específics
bibliografia XXIII: 6.16 (CD-ROM)
— visuals v. t. diccionaris específics
bibliografia XXIII: 6.15 (CD-ROM)
dictaminar XX: 3.2.2.2
Didot (tipografia) v. t. punt Didot
sistema IV: 1.3.a; VI: 1.2
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DIEC (Diccionari de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans) pròleg a
la segona edició; introducció; VII:
7.2.3, 11.2.b, 14.1.4 [60], 14.1.4 [64],
14.3.4, 15.2 [77], 16.16 [84]; X: 1.2, 5,
5 [29]; XII: 6.2.b [77]; XIII: 1.3.2.d;
XV: 1 [*], 1.8 [7], 1.8 [20], 1.9.1, 2.2.1,
2.2.2, 4.1.5.d, 4.2, 7; XVI: 2.8.6 [8],
4.2; XVII: 2.3.2 [9], 4.9; XVIII: 3.11,
5.8; XIX: 3.2.1.1.f [27]; XX: 1 [1],
2.1.3, 2.1.5 [9], 2.1.7, 2.1.9, 3.1.1,
3.1.2.2, 3.1.3.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1,
3.2.3, 3.2.4 [19], 3.2.7, 3.2.8, 4.1.1.1 [22],
5.3.2 [27]; XXI: 1 [1], 5.2 [74], 6.1.1,
7.2.2 [87]; XXII: 2.1.8.2 [52], 2.1.28 [55]
DIEC2 v. DIEC
dient que és XXI: 2.3
dièresi VII: 1.4.2
ordenació alfabètica de mots XIV: 2.6,
2.8, 2.9, 5.3.4
dies v. t. anys, dia, mesos, quinzenes, setmanes
en les expressions de temps XVII: 3.6,
3.7, 3.8
divisions romanes
denominacions XII: 3.3.c
escriptura amb lletres
commemoració de fets històrics VIII:
3.3.6.2; XII: 3.2.1.b
sense referència al mes XII: 3.2.1.c
escriptura amb xifres aràbigues XII: 4.2.a
hores v. indicacions horàries
parts XVII: 3.8
ús de les preposicions XVII: 3.8.1,
3.8.2, 3.8.3
— de la setmana v. t. DIASET
ús de l’article definit XVII: 3.7
ús de la lletra minúscula VIII: 3.3.6.3
— del mes XVII: 3.6
diferents (quantificador) XII: 7.2, 7.3
diftong v. t. sota alemany, anglès, aranès,
basc, espanyol, francès, gallec, grec clàssic,
italià, llatí, portuguès
partició dels mots que en porten VI: 1.8,
1.8.a, 2.4 [12]
dígits v. t. nombres dígits
dígraf v. t. sota alemany, anglès, aranès, basc,
espanyol, francès, gallec, grec clàssic, italià,
llatí, portuguès
en la representació gràfica de dobles formes
X: 6.6.1.3

XVI, § 3

ordenació alfabètica XIV: 2.10
partició dels mots que en porten VI: 1.8,
1.8.c, 2.2
ús de la lletra majúscula VIII: 1
díhuit XII: 2.2
dimensions (tipografia) IV: 1.1
dimitir XX: 3.2.6, 3.1.1
DIN v. normes DIN
dinar (verb) XX: 3.2.10
dinasties
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.4
dins
usos
en les expressions de lloc XVI: 2.1.4,
2.1.9, 2.1.10, 2.9.1
en les expressions de temps XVII: 4.14
dins de XVII: 4.14; XXI: 6.3.3
dintre
usos
en les expressions de lloc XVI: 2.9.1
en les expressions de temps XVII:
4.14
dintre de XVII: 4.14
diorama v. t. artefactes en tres dimensions
concepte XXIII: 2.4.2.9 [24]
Direcció General de Política Lingüística v.
aquesta institució sota Generalitat de
Catalunya, Govern Balear
discos v. t. enregistraments sonors, referències
bibliogràfiques
col·leccions
títol
ús de la lletra majúscula VII: 10.4.4
ús de les cometes VII: 10.4.4
font d’informació en les referències
bibliogràfiques dels enregistraments
sonors XXIII: 2.4.3.5
discriminació per raó del sexe v. sexisme
discurs (‘conjunt d’enunciats’) v. t. discursos
VII: 1.2
discursos (‘al·locucions’) v. manuscrits v. t.
discurs
discutir XX: 3.1.5, 3.2.3
disgustar XX: 3.1.2.3
dislocació d’elements [de l’oració] VII: 2.1.3
disparar XX: 4.1.1.1
distincions [honorífiques]
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.8
distingir XVIII: 4.2.2
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distribució
— de monografies XXIII: 2.9.1
data XXIII: 2.9.1, 2.9.1.3
lloc XXIII: 2.9.1, 2.9.1.3
— de publicacions en sèrie XXIII: 2.9.2
data XXIII: 2.9.2.1
lloc XXIII: 2.9.2.3
— de recursos electrònics per Internet
XXIII: 2.9.3
distribuïdor / distribuïdora
— de monografies XXIII: 2.9.1, 2.9.1.2
— de publicacions en sèrie XXIII: 2.9.2.2
districtes urbans
numeració
escriptura XII: 5.1.r
diversos (quantificador) XII: 1.2.3, 7.3
* diversos autors XXIII: 2.3.1.1.b
divinitats
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.2
divisió v. símbol divisori
doble (quantificador) XII: 2.5.1
doble prima (tipografia) VII: 10.5.b
doble punt (tipografia) v. dos punts, símbol
divisori
dobles formes v. t. formes desdoblades X:
6.6, 6.7; XV: 3.1
concordança X: 6.6.2
en general X: 6.6.2.2
en singular X: 6.6.2.1
formes invariables quant al gènere amb
l’article X: 6.6.2.3
representació gràfica X: 6.6.1
barra inclinada X: 6.6.1.2
dígrafs X: 6.6.1.3
guionet X: 6.6.1.1
ordre dels elements X: 6.6.1.5
parèntesis VII: 11.1.j; X: 6.6.1.2
document v. t. documentació, documents
concepte XXIII: 2
descripció física XXIII: 2.10
documentació v. t. document, documents
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.27
(CD-ROM)
documents v. t. document, documentació,
referències bibliogràfiques
— acreditatius
noms
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.8.4
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— administratius v. t. llenguatge
administratiu
mots clau VII: 3.1.d
quantitats que hi apareixen XII: 3.1.d,
4.2.1.a [68]
— jurídics v. t. llenguatge jurídic
quantitats que hi apareixen XII: 3.1.d,
4.2.1.a [68]
ús del punt VII: 4.3.c
ús del punt i coma VII: 3.g
— legals v. monografies, normes jurídiques
— oficials v. t. normes jurídiques i la resta
de tipologia documental ( ja que pot
tenir caire oficial)
títols
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.8
tramitacions
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.8.1, 3.3.8.2
DOI v. número normalitzat
doldre XX: 3.1.2.3.a
dona v. Institut Català de les Dones, Pla
d’Actuació del Govern de la Generalitat de
Catalunya per a la Igualtat d’Oportunitats
per a la Dona, Plan para la Igualdad de
Oportunidades de las Mujeres
dormir XX: 5.1.1
dos v. t. els dos / les dues
ús com a quantificador invariable XII: 2.2
[6]
dos punts VII: 1.4.1.a, 5, 6.2.a, 7.3.4.d,
7.4.3.e, 8.6.a, 10.6.a
escriptura IV: 3.1.2.a
repetició VII: 5.3.a
usos
en les referències bibliogràfiques XIII:
2.4.2, 2.4.5, 2.4.10; XXIII:
2.4.5.1.2n, 2.4.5.1.7è, 2.4.5.2.5è,
2.4.5.3.1r, 2.4.5.3.4t, 2.4.5.3.6è
generals VII: 5.1, 5.2
usos abusius VII: 5.3
dos quarts de + hora XVII: 3.9.7
dret
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.11
(CD-ROM)
dret a XVI: 2.1.3
dubni XII: 2.2.1.7 [17]
dubtes [lingüístics]
reculls lexicogràfics XXIII: 6.14
(CD-ROM)
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DUC (regla mnemònica) XII: 2.2.1.5,
2.4.1.2
dues v. els dos / les dues
durant XVI: 2.1.10
durant [els anys] + any-any XVII: 3.2.2
durar XX: 3.2.9.2
DURAR + expressió de temps
XVII: 2.2
e (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
-e / -a
NOPCT X: 4.3.2.a
-e / -a / -essa
NOPCT X: 4.3.2.a
-é / -ena (ordinals, partitius) XII: 2.3.1.1
[24], 2.4.1.2 [35]
-è / -ena (ordinals, partitius) XII: 2.3.1.1,
2.4.1.2
ebenisteria
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.12
(CD-ROM)
ecologia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.13
(CD-ROM)
economia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.8
(CD-ROM)
edat
escriptura amb lletres XII: 3.1.b
edició v. t. monografies, publicacions en sèrie
XIII: 2.4.4
— crítica VII: 16.4.a
— electrònica I: 4
— facsímil v. reproducció facsímil
— fotocopiada v. reproducció fotocopiada
— prínceps XIII: 2.4.4; XXIII: 2.7.1.1
edificis
dependències
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.9.10; XVI: 3.7.7
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.9.9;
XVI: 3.7.6
numeració
escriptura XII: 2.2.2.6, 4.2.f
pisos
númeració
escriptura XII: 4.2.f
— pròstils XII: 2.6.1.2
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editor / editora XIII: 1.2.3
— de monografies XXIII: 2.9.1, 2.9.1.2
— de publicacions en sèrie XXIII:
2.9.2.2
— editorial XXIII: 2.7.1
efecte moaré (impremta) II: 6.3
efectius
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
el (article) v. articles definits
el + any XVII: 3.2.1
el bienni + any-any XVII: 3.2.2
el + dia (del mes) XII: 3.2.1.c
el dia + dia (del mes) XII: 3.2.1.c
el + diaset + passat XVII: 3.7.1
el + diaset + primer vinent XVII: 3.7.1
el + diaset + proppassat XVII: 3.7.1
el + diaset + propvinent XVII: 3.7.1
el + diaset + que ve XVII: 3.7.1
el + diaset + vinent XVII: 3.7.1
el + mes XVII: 3.4.3
el mes de + mes XVII: 3.4.3
el període [d’anys] + any-any XVII: 3.2.2
el qual XXI: 2.1.7
el […] que fa + num XII: 2.3.1.6
ela (lletra)
— doble v. l·l, L·L
— geminada v. l·l, L·L
— palatal v. ll
— simple v. l
electorat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
electrodomèstics
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.14
(CD-ROM)
elements complexos coordinats (gramàtica)
ús de la coma VII: 2.3.1.f
elements químics v. química
eles acoblades v. ll
els anys + any-any XVII: 3.2.2
els dos / les dues XII: 2.6.1.9 [49]
els menys XXI: 2.1.8
els més XXI: 2.1.8
els números […] i […] XII: 2.2.2.6
els quals / les quals XXI: 2.1.7
elzevirianes (tipografia)
xifres v. xifres elzevirianes
emetre + informe XX: 3.2.2.3
emissor / emissora XVI: 4.2.1 [63]
empitjorar XX: 3.2.7
emplenar XV: 3.3
emprenyar XX: 3.1.2.1
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empresariat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
empresa v. t. empreses
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.15
(CD-ROM)
empreses
noms propis
abreviatura del tipus d’empresa VII:
2.6.h
compostos
ús del guionet VIII: 3.3.5.6
ordenació alfabètica XIV: 5.3.5
sigla del tipus d’empresa VII: 2.6.h
ús de la coma VII: 2.6.h
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.a [12];
XVI: 3.7.5.1
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.5.1;
XVI: 3.7.5
ús de la lletra minúscula VIII: 3
ús de la lletra rodona IV: 2.2.f
ús de les cometes XVI: 3.7.5.1
en (preposició)
usos XXI: 5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6
amb un adjectiu amb valor modal
XXI: 5.2
* davant d’infinitiu amb valor causal
XXI: 5.1
en les expressions de lloc XVI: 2.1,
2.2.1
en les expressions de temps XVII:
3.2.1, 3.4.2
en les referències bibliogràfiques v. ús
de la preposició en (sota referències
bibliogràfiques)
-èn (ordinals) XII: 2.3.1.1 [21]
en + any-any XVII: 3.2.2
* en base a XXI: 6.3.2.2
en canvi XXI: 7.2.2
en el moment de + infinitiu XVIII: 3.4, 4.1
en el moment que + verb XVIII: 3.4, 4.1
en el segle + xifres romanes XVII: 3.1
* en funció de XXI: 6.3.2.8
en + gerundi XVIII: 3.4
en + infinitiu XXI: 7.2
en mar XVI: 2.1.7
en punt XVII: 3.9.6
~ en relació a XXI: 7.5
en relació amb XXI: 7.5
~ en tant que XXI: 2.3
en terra XVI: 2.1.7
en vistes de XXI: 7.6
encantar XX: 3.1.2.2
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encapçalament dels manuscrits
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.3
encara no XVII: 3.9.14
encartonar (enquadernació) II. 12.1.e
encolada (enquadernació) II: 12.3.1.2
endarrere XVI: 2.9.1 [9]
endavant XVI: 2.9.1 [9]
endins XVI: 2.9.1 [9]
endintre XVI: 2.9.1 [9]
energies
— alternatives
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.16
(CD-ROM)
— convencionals
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.16
(CD-ROM)
enfora XVI: 2.9.1 [9]
enginyeria
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.24
(CD-ROM)
engrapada (enquadernació) II: 12.3.1
— a cavallet v. engrapada central
— central II: 12.3.1.a
— en pla v. engrapada lateral
— lateral II: 12.3.1.a
enigmística
reculls lexicogràfics XXIII: 6.16
(CD-ROM)
enllaç [químic] simple
mida II: 2.7.figura
enllaç simple v. enllaç [químic] simple
enmig XVI: 2.9.1 [9]
enmig de XVI: 2.1.10
enquadernació II: 12, 12.3
aspectes comercials II: 13
aspectes econòmics II: 13
— a l’americana II: 12.3.1.1.c [35]
— amb canonet de plàstic II:
12.3.2.figura
— amb espiral de plàstic II: 12.3.2.figura
— amb espiral metàl·lica II:12.3.2.figura
— amb guia de plàstic II: 12.3.2.figura
— cosida amb fil II: 12.3.1.1.b,
12.3.2.figura
— en cartoné II: 12.3.3
— en rústica II: 12.3.1, 12.3.2.figura
cosida amb fil II: 12.3.1.1.b,
12.3.2.figura
engrapada II: 12.3.1.1.a, 12.3.2
fresada II: 12.3.1.1.c, 12.3.1.5
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[enquadernació]
— engrapada II: 12.3.1.1.a, 12.3.2,
12.3.2.figura
— fresada II: 12.3.1.1.c, 12.3.1.5
— grapada v. enquadernació engrapada
— manual II: 12.3.3 [37]
— mecànica II: 12.3.2
amb canonet de plàstic II:
12.3.2.figura
amb guia de plàstic II: 12.3.2.figura
amb espiral de plàstic II: 12.3.2.figura
amb espiral metàl·lica II:12.3.2.figura
cosit II: 12.3.2.figura
engrapat pel costat II: 12.3.2.figura
engrapat pel llom II: 12.3.2.figura
— mòbil II: 12.3.2
— sense cosida II: 12.3.1.1.c [35]
enregistraments v. t. referències
bibliogràfiques
obres que emanen d’una sola entitat
XXIII: 2.5.1.2.a.e'
— audiovisuals
contenidor
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.6
etiqueta
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.6
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.quadre, 2.4.3.6
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.2.6
— de DVD v. enregistraments audiovisuals
— de vídeo v. enregistraments audiovisuals
— electrònics
extensió de l’obra XXIII: 2.10.1.1.c,
2.10.1.3
— magnètics
extensió de l’obra XXIII: 2.10.1.1.c,
2.10.1.3
— sobre pel·lícules v. enregistraments
sonors
— sonors
contenidor
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.5
etiqueta
concepte XXIII: 2.4.3.5 [26]
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font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.5
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.quadre, 2.4.3.5
material d’acompanyament
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.5
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.2.5
enregistrar XVIII: 4.2.2
enrere XVI: 2.9.1 [9]
ensaïmada (tipografia) v. rova
-ense
NOPCT X: 4.3.1.b
ensenyament
reculls lexicogràfics escolars XXIII: 6.10
(CD-ROM)
sexisme v. sexisme en l’ensenyament
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.17
(CD-ROM)
ensenyar XX: 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4
-ent / -enta
NOPCT X: 4.2.1.a
enter (‘part entera’) XII: 3.3.h
entitat v. t. entitats
concepte XXIII: 2.5.1.2.a
entitats v. t. entitat, menció de responsabilitat
principal
noms propis
compostos
ús del guionet VIII: 3.3.5.6
ordenació alfabètica XIV: 5.3.5
traducció XI: 4.3
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.a [12];
XVI: 3.7.5.1
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.5;
XVI: 3.7.5
ús de la lletra rodona IV: 2.2.f
ús de les cometes XVI: 3.7.5.1
ús de les sigles IX: 4.3, 4.6
— abstractes
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6
entitats administratives superiors [a la
comarca] XVI: 3.6.2 (també en el
CD-ROM), 3.7.2 (CD-ROM)
entrar XX: 6
entre el + any + i el + any XVII: 3.2.2
~ entre […] i […] XII: 4.1.a
entre l’any + any + i l’any + any XVII: 3.2.2
entrenar XX: 5.1.2
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entrenervis (enquadernació, tipografia)
II: 12.1.t
entrevistes
ús de la puntuació VII: 13.6
enumeracions
elements IV: 3.2.2.f
quantitats
escriptura XII: 4.1.l
marques
— alfabètiques VIII: 2.4.3
— numèriques VIII: 2.4.3
— ortotipogràfiques VIII: 2.4.3
ús de la coma VII: 2.2.1.1.2, 2.3.1.a
ús del guió VII: 8.3
ús del guionet VII: 9.1.d
ús del parèntesi de tancament VIII: 2.4.3
ús del punt VIII: 2.4.3
ús del punt i la coma VII: 3.e, 3.f
ús dels dos punts VII: 5.1.a
ús dels punts suspensius VII: 6.1.a
envers XVI: 2.1.3, 2.2.2
enzims
noms
escriptura VII: 9.1.g
epígraf
títol
escriptura entre cometes VII: 10.4.2
epíleg (tipografia) I: 3.1.1.2.d
compaginació II: 8.1.2.d
equip
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
-er / -era
NOPCT X: 4.2.1.a
erotisme
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.18
(CD-ROM)
es (article salat) XVI: 3.3.4
-es
NOPCT X: 4.4.2.b
-ès / -esa
NOPCT X: 4.2.2.a
esbós (tipografia) II: 3.1, 3.1.1
escala (dibuix, cartografia, tipografia)
emprada en els tipòmetres II: 2.7.figura
valors
escriptura XII: 4.1.j
no es considera designació específica de
material XXIII: 2.6.1.4.b
escàner II: 6.3.c, 9
escaure XX: 2.2
escaure’s XX: 2.2
esclafir XX: 2.1.2
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esclafir + a XX: 2.1.2
esclafir + de XX: 2.1.2
Escola d’Administració Pública de Catalunya
v. Generalitat de Catalunya
escolar
llenguatge
reculls lexicogràfics XXIII: 6.10
(CD-ROM)
escoltar XVIII: 4.2.2
escultura v. t. artefactes en tres dimensions
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.10
(CD-ROM)
escultures v. escultura, artefactes en tres
dimensions
eslovè v. t. č , š , ž
lletres de l’alfabet XIV: 2.4 [3]
ordenació alfabètica
d’antropònims XIV: 5.2.15
de lletres XIV: 2.4 [4]
esmorzar (verb) XX: 3.2.10
espai (tipografia) v. t. espais
— fi II: 3.3.5.b, 3.3.5.b.figura''''
usos
en els numerals XII: 2.2.2.2,
2.3.2.3, 2.3.3.10
en les notes XIII: 1.4.1, 1.5.1
— fix II: 3.3.5.b
— gruixut II: 3.3.5.b, 3.3.5.b.figura''
— mitjà II: 3.3.5.b, 3.3.5.b.figura'''
espaiat (tipografia) IV: 1.2
ús abusiu IV: 3.1.1.
espais (presentació d’un treball escrit) v. t.
espai, interlineat I: 2.2.2, 3.2.2; II: 3.3.5
Espanya
actuacions contra el sexisme X: 3.2.1
Consell de Ministres X: 3.2.1
espanyol v. t. espanyolismes, estrangerismes, ñ
XIV: 2.4 [2]
diccionaris plurilingües XXIII: 5.8
(CD-ROM)
diftongs VI: 7.1 [32]
ordenació alfabètica d’antropònins XIII:
2.4.1.c ; XIV: 5.2.7
partició d’unitats consonàntiques VI: 7.2
partició de dígrafs VI: 7.2
partició de grups consonàntics VI: 7.3
partició de mots
— simples VI: 7
— compostos VI: 2.7 [13], 7.4, 7.5,
7.6
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[espanyol]
[partició de mots]
— derivats per prefixació VI: 1.9, 7.4,
7.5, 7.6
partició de vocals VI: 7.1
triftongs VI: 7.1 [32]
espanyolismes v. t. espanyol, estrangerismes
XV: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3; XVII: 2.2, 3.5,
4.2; XVIII: 2.1.2.1, 5.4, 5.6, 5.9; XX:
3.1.2.3, 3.2.10, 4.1.3, 4.2.2; XXI:
2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.4, 3.3.2, 6.1.2, 6.3.2
verbs XX: 5
especificador [temporal] XVII: 2.1.1.b [5],
2.1.3.b
espectacles
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.38
(CD-ROM)
espeleologia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.22
(CD-ROM)
esperanto (llengua artificial)
diccionaris plurilingües XXIII: 5.9
(CD-ROM)
esperar XX: 3.1.6
esperar-se XX: 3.1.6
esplai
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.19
(CD-ROM)
esport v. competicions esportives
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.20
(CD-ROM)
essa líquida
ús de l’apòstrof VII: 14.2.1
ésser (verb) v. ser
establiments
noms propis
compostos
ús del guionet VIII: 3.3.5.6
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.5.1
estacions de l’any v. estacions (sota anys)
estadística
quantitats
escriptura XII: 4.1.d
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.33
(CD-ROM)
estar XVIII: 4.2.1, 5; XIX
expressa canvi que inicia la qualitat XIX:
3.3.2.1.d
expressa idea de companyia XIX: 3.3.1.9
usos XIX: 2, 3.2, 3.3, 3.4
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casos en què és possible un altre verb
XIX: 3.4
auxiliar en les oracions passives
XIX: 3.4.2
copulatiu XIX: 3.4.3
en comptes de estar XIX: 3.4.5,
3.4.7
en comptes de estar per [a] XIX:
3.4.6
en comptes de estar-se XIX: 3.4.4
en comptes de ser XIX: 3.4.1, 3.4.5,
3.4.7
no acceptats unànimement XIX: 3.3
com a verb copulatiu XIX: 2.3.2.f,
3.2.1.1.a, 3.3.2
com a intransitiu XIX: 3.3.1
segons Alcover XIX: 2.3.2
segons Aramon XIX: 2.2, 2.2.2
segons Badia XIX: 2.4
segons Creixell XIX: 2.8.2.6.2
segons Fabra XIX: 2.1, 2.1.2.2
segons Miquel i Planes XIX: 2.6
segons Moll XIX: 2.3.2
segons Ruaix XIX: 2.7, 2.7.2
segons Solà XIX: 2.8, 2.8.2.3.1.a2.8.2.3.1.e, 2.8.2.3.2, 2.8.2.5
segons Vallcorba XIX: 2.5
unànimement acceptats XIX: 3.2
com a verb auxiliar XIX: 3.2.4
com a verb copulatiu XIX: 3.2.2
com a verb intransitiu XIX: 3.2.1
com a verb transitiu XIX: 3.2.3
unànimement rebutjats
com a verb auxiliar XIX: 3.1.3
ESTAR + a + alguna cosa
XIX: 2.3.2.h
ESTAR + a arbitri de
XIX: 2.3.2.e
* ESTAR + a l’acostumat XIX: 2.3.2.f, 3.2.1.1.a
* ESTAR + a l’ordenat XIX: 2.3.2.f, 3.2.1.1.a
ESTAR + a les ordres de
XIX: 2.3.2.e
ESTAR + a manament
XIX: 2.3.2.e
ESTAR + a tot
XIX: 2.3.2.i
ESTAR + acabat de
XIX: 3.3.2.1.a'
ESTAR + apagat
XIX: 3.3.2.1.b'
ESTAR + batejat
XIX: 3.3.2.1.a'
ESTAR + boig per
XIX: 3.3.2.1.b'
ESTAR + bonic
XIX: 3.3.2.1.c'
ESTAR + casat
XIX: 3.3.2.1.b'
ESTAR + de + infinitiu
XIX: 3.2.1.6
ESTAR + divorciat
XIX: 3.3.2.1.a'
ESTAR + en
XIX: 2.3.2.a
ESTAR + en el parer que
XIX: 2.3.2.d
ESTAR + en la creença que
XIX: 2.3.2.d
ESTAR + encès
XIX: 3.3.2.1.b'
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+ expressió temporal durativa XIX:
3.2.3; XX: 3.2.9.2 [21]
ESTAR + fet un/una + adjectiu
XIX: 2.2.2
ESTAR + florit
XIX: 3.3.2.1.b'
ESTAR + gerundi
XVIII: 5.4, 5.9; XIX:
2.2.2.d', 2.5.3.1.e, 2.5.3.2.e
* ESTAR + gerundi + participi passat XVIII:
5.5
ESTAR + intacte
XIX: 3.3.2.1.a'
ESTAR + irresistible
XIX: 3.3.2.1.c'
ESTAR + lleig
XIX: 3.3.2.1.c'
ESTAR + mort
XIX: 3.3.2.1.a'
ESTAR + obert
XIX: 3.3.2.1.a', 3.3.2.1.b'
ESTAR + per
XXII: 2.1.5
ESTAR + per + algú
XIX: 2.3.2.h
ESTAR + per casa
XIX: 2.3.2.b
ESTAR + per + infinitiu
XIX: 3.2.1.7
ESTAR + permès
XIX: 3.3.2.1.b'
ESTAR + prohibit
XIX: 3.3.2.1.b'
ESTAR + separat
XIX: 3.3.2.1.a'
ESTAR + solter
XIX: 3.3.2.1.b'
ESTAR + tancat
XIX: 3.3.2.1.a', XIX:
3.3.2.1.b'
ESTAR + trencat
XIX: 3.3.2.1.a'
ESTAR + vidu
XIX: 3.3.2.1.a'
ESTAR + viu
XIX: 3.3.2.1.b'
estar-se XIX: 2.1.1.2
estats
noms propis
ús de la lletra majúscula XVI: 3.9.1
símbols postals XVI: 4.2.6
estels v. astres
estil [de la lletra] (tipografia) IV: 1.1
amb el dibuix o el traç idèntics v. família
segons el dibuix
lletra de pal sec IV: 1.1
lletra egípcia IV: 1.1
lletra romana antiga IV: 1.1
lletra romana moderna IV: 1.1
segons el traç v. segons el dibuix (dins estil
[de la lletra] )
estiu XVII: 3.3
estoig v. t. monografies
concepte XXIII: 2.10.1.1.a [49]
font d’informació en les referències
bibliogràfiques de materials
cartogràfics XXIII: 2.4.3.2
estona v. una estona, una quanta estona
estrangerismes v. t. anglicismes, espanyolismes,
gal·licismes, llatinismes XV: 1
catalanització
ESTAR
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segons el Diari de Barcelona XV: 1.7.4
segons el DMLC XV: 1.4, 1.4.1, 1.4.2
segons El 9 Nou XV: 1.7.3
segons el Servei de Llengua Catalana de
la Universitat de Barcelona XV:
1.7.1
segons el TERMCAT XV: 1.6.1,
1.6.3
segons l’Avui XV: 1.7.2
segons la GEC XV: 1.3.1
segons la GEC2 XV: 1.3.2, 1.3.3
formació del femení X: 4.7
segons el DGLC XV: 1.1
segons el DMLC XV: 1.4
segons el GLC XV: 1.5
segons el TERMCAT XV: 1.6
segons la GEC XV: 1.3
substitució
segons el TERMCAT XV: 1.6.2
— adaptats gràficament v. t.
catalanització (sota estrangerismes)
XV: 1
— adoptats literalment
segons el DLC XV: 1.2.1
de l’alemany XV: 1.2.1.a
de l’anglès XV: 1.2.1.b
de l’àrab XV: 1.2.1.c
de l’espanyol XV: 1.2.1.d
de l’italià XV: 1.2.1.g
del francès XV: 1.2.1.e
del grec XV: 1.2.1.f
del japonès XV: 1.2.1.h
del llatí XV: 1.2.1.i
del rus XV: 1.2.1.j
— catalanitzats
segons el DLC XV: 1.2.2
d’altres llengües XV: 1.2.2.k
de l’alemany XV: 1.2.2.a
de l’anglès XV: 1.2.2.b
de l’àrab XV: 1.2.2.c
de l’espanyol XV: 1.2.2.d
de l’italià XV: 1.2.2.g
del francès XV: 1.2.2.e
del grec XV: 1.2.2.f
del japonès XV: 1.2.2.h
del llatí XV: 1.2.2.i
del rus XV: 1.2.2.j
— sense adaptar XV: 1.8
segons el DGLC XV: 1.8
segons el DLC XV: 1.8
segons el DMLC XV: 1.8
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[estrangerismes]
[— sense adaptar]
segons la GEC XV: 1.8
segons la GEC2 XV: 1.8
estrelles v. astres
estructura clivellada [d’una oració] XXI:
2.1.7
estructures quantificadores v. t. quantificadors
amb indefinits XXI: 2.1.7
amb numerals XXI: 2.1.7
estudis de gènere X: 1.2
et (tipografia) VII: 1.4.3
-et
NOPCT X: 4.4.2.b
-et / -eta
NOPCT X: 4.2.1.a
etcètera IX: 3.9
grafia a final de paràgraf VII: 2.3.1.c
etimologia
vocabularis i diccionaris XXIII: 4
(CD-ROM), 6.11 (CD-ROM)
ètims
reculls XXIIII: 6.10 (CD-ROM)
etiqueta v. t. aquest concepte sota
enregistraments sonors, enregistraments
audiovisuals, materials gràfics
concepte XXIII: 2.4.3.5 [26]
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.5
ètnies
noms
ús de la lletra minúscula VIII: 3.4
etnologia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.21
(CD-ROM)
-eu / -eva
NOPCT X: 4.1.2
euro XII: 2.2.1.6, 3.1.a [54]
-euta
NOPCT X: 4.3.1.b
evitar XX: 3.2.4
exclamatives v. oracions exclamatives
excursionisme
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.22
(CD-ROM)
excusar XX: 4.1.2.1
executiva
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
exemples
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.f
exemplificacions
ús dels dos punts VII: 5.1.b
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exercicis
numeració
escriptura XII: 5.2.1.e
exèrcit
numeració de les unitats
escriptura XII: 4.2.k
lleves obligatòries XII: 3.3.e [60]
expansió de la definició v. expansió (sota
definició)
explicacions
ús dels dos punts VII: 5.1.e
explicar XX: 5.1.1
exposicions
noms propis
numerals
ordinals de repetició XII: 3.2.2.b,
5.1.e
ús de la lletra majúscula IV: 2.2.h;
VIII: 3.3.6.5
ús de la lletra rodona IV: 2.2.h
ús de les cometes IV: 2.2.h
expressions
separació a final de ratlla VI: 14
— abreujades v. abreviacions
— d’argot
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.c
— de durada XVII: 2.b, 2.2
— de freqüència XVII: 2.c, 2.3
amb la preposició a com a nexe XVII:
2.3.2.b
amb la preposició cada com a nexe
XVII: 2.3.2.d
amb la preposició per com a nexe
XVII: 2.3.2.c
sense preposició de nexe XVII: 2.3.2.a
— de lloc v. t. topònims VIII: 3.3.9;
XVI
aspectes sintàctics XVI: 2
— de repetició XVII: 2.c, 2.3
amb la preposició a com a nexe XVII:
2.3.2.b
amb la preposició cada com a nexe
XVII: 2.3.2.d
amb la preposició per com a nexe
XVII: 2.3.2.c
sense preposició de nexe XVII: 2.3.2.a
— de temps v. t. anys, dies, indicacions
horàries, mesos XVII
— estrangeres
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.e
— iteratives v. expressions de repetició
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[expressions]
— lexicalitzades
segons el DLC XV: 4.1.3.4
segons el TERMCAT XV: 4.1.3.4
segons l’IEC XV: 4.2
— mal escrites
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.c
— numèriques v. quantificadors
— puntuals XVII: 2.a, 2.1
moment futur XVII: 1.1, 2.1.3, 3.5
moment passat XVII: 1.1, 2.1.1, 3.5
moment present XVII: 1.1, 2.1.2
— que indiquen una correlació temporal
XVII: 2.d, 2.4
relació de comparança XVII: 2.5
sintagmes adverbials XVII: 1.2.c
sintagmes nominals XVII: 1.2.a
sintagmes preposicionals XVII: 1.2.b
— repetides v. t. expressions de repetició
ús de la coma VII: 2.7.2.b
— simbòliques v. símbols
— temporals v. t. anys, dies, indicacions
horàries, mesos XVII
— vulgars
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.c
extensió del document v. designació específica
de material
f (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
-f / -fa
NOPCT X: 4.2.2.a
-f / -va
NOPCT X: 4.2.2.a
facsímil (impressió)
concepte XXIII: 2.7.1.1, 2.12.3
faixa (enquadernació, tipografia) II: 12.1.a
falsa versaleta (tipografia) v. lletra
pseudoversaleta
falsos amics XV: 1.9.4
FALTAR + num + minut[s] per a la/les + hora
XVII: 3.9.7 [32], 3.9.13
FALTAR + num + minuts perquè + SER + les +
hora XVII: 3.9.13
FALTAR + num + quart[s] per a la/les + hora
XVII: 3.9.7 [32]
família (tipografia) IV: 1.1
pel que fa a l’orientació vertical
cursiva IV: 1.1
rodona IV: 1.1
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pel que fa a la figura
majúscula IV: 1.1
minúscula IV: 1.1
versaleta IV: 1.1
pel que fa al gruix del traç
extrafina IV: 1.1
extranegreta IV: 1.1
fina IV: 1.1
negreta IV: 1.1
normal IV: 1.1
seminegreta IV: 1.1
superfina IV: 1.1
supernegreta IV: 1.1
famílies v. lllinatges
fang (llengua)
diccionaris plurilingües XXIII: 5.10
(CD-ROM)
farmàcia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.45
(CD-ROM)
fascicle
concepte XXIII: 2.4.2.1.b [20]
numeració
escriptura XII: 5.1.h
fascinar XX: 3.1.2.3
fe d’errates (tipografia) III: 8
femení (gènere gramatical)
formació X: 4
femení/masculí v. dobles formes
feminisme X: 1.1
fenòmens [de la natura]
— marítims
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.10.3
— meteorològics
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.10
FER + expressió de temps
XVII: 2.2
FER + expressió de temps + que
XVII: 2.2
FER + temps que + verb
XVIII: 5.6
FER-SE + amb
XX: 5.3.1
ferrocarrils v. t. marques [registrades]
noms propis
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.g
ús de la lletra majúscula IV: 3.2.1.g;
VIII: 3.3.6.1
ferros (impremta) v. t. ozalids II: 10.b; III: 6
fets històrics v. història
figura (tipografia) IV: 1.1
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filet (tipografia)
gruixos II: 2.7.figura
— anglès VII: 16.2.e
— de continuació XIII: 1.5.6
— de fantasia v. t. bigoti VII: 16.2.e;
XIII: 1.5.1, 1.5.6
— de nota VII: 16.2.e [81]; XIII: 1.5.1,
1.5.6
— de separació VII: 16.2.e; XIII: 1.5.1,
1.5.6
— transversal VII: 16.2.e
fills i filles nascuts en un mateix part
nombre
escriptura XII: 2.5.5
filmines v. materials gràfics
filosofia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.23
(CD-ROM)
fina (tipografia) v. lletra fina
— cursiva v. lletra fina cursiva
— rodona v. lletra fina rodona
final de ratlla (tipografia) v. t. partició de
mots, separació de mots VI: 1.3, 1.6,
1.14
finès
diccionaris plurilingües XXIII: 5.11
(CD-ROM)
fins (preposició)
usos XXI: 8.4.1.2
en les expressions de lloc XVI: 2.2.1,
2.3
en les expressions de temps XVII: 4.15
fins a XVII: 4.15.2; XXI: 6.2, 8.2, 8.4.1.2
fins de XXI: 8.3.1
fins per XXI: 8.3.1
fins que XVII: 4.15.3
fires v. exposicions
física v. t. graus, minuts, segons, tercers
constants
ús de la lletra minúscula VIII: 3.3.4.2
fórmules
índexs
escriptura XII: 4.1.n
separació a final de ratlla VI: 14.5
lleis VIII: 3.3.4.2
múltiples
prefixos IX: 5.3.b; XII: 2.6.16
símbols IX: 7
unitats
termes més usuals IX: 7
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ús de la lletra minúscula VIII: 3,
3.3.4.2
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.4.2;
IX: 5.3.b
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.e
ús de la lletra rodona IV: 2.2.m,
3.2.3.e
— de les partícules IX: 6.2.c
— de les unitats IV: 3.2.3.e; IX: 6.2.c
— dels elements químics IV: 3.2.3.e;
IX: 6.2.c
— dels moments IX: 6.2.d
— dels tensors IX: 6.2.d
— dels vectors IX: 6.2.d
submúltiples
prefixos IX: 5.3.b; XII: 2.6.16
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.24
(CD-ROM)
fitxa del títol
font d’informació en les referències
bibliogràfiques de les microformes
XXIII: 2.4.3.10
fitxers informàtics
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.quadre, 2.4.3.8
menú principal
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.8
pantalla de títol
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.8
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.8
fitxes de finestreta
referències bibliogràfiques v. microformes
flamenc (llengua) v. neerlandès
fletxa (tipografia) VII: 1.4.3, 16.9
flexografia (impremta) II: 11.1
focalització (gramàtica) XXI: 2.1.9
ús de la coma VII: 2.1.2
foli
ús de l’abreviatura en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.8.3.quadre
[42]
foli (tipografia) VII: 13.9
disposició VII: 13.9.2
font d’informació en les referències
bibliogràfiques de llibres, fullets i
fulls solts XXIII: 2.4.3.1
puntuació VII: 13.9
— explicatiu v. foli literari
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[foli (tipografia)]
— literari
ús de la lletra cursiva VII: 13.9.2
ús de la lletra versaleta IV: 5.2.c; VII:
13.9.2
— numèric VII: 13.9.1
folis
ús de l’abreviatura en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.8.3.quadre
[42]
font (tipografia) IV: 1.1
fonts d’informació [bibliogràfica]
en els artefactes en tres dimensions
XXIII: 2.4.3.9
en els enregistraments audiovisuals
XXIII: 2.4.3.6
en els enregistraments sonors XXIII:
2.4.3.5
en els fitxers informàtics XXIII: 2.4.3.8
en els fullets XXIII: 2.4.3.1
en els fulls solts impresos XXIII: 2.4.3.1
en els llibres XXIII: 2.4.3.1
en els materials cartogràfics XXIII:
2.4.3.2
en els manuscrits XXIII: 2.4.3.3
en els opuscles XXIII: 2.4.3.1
en els materials gràfics XXIII: 2.4.3.7
en la música XXIII: 2.4.3.4
en les microformes XXIII: 2.4.3.10
en les publicacions en sèrie XXIII:
2.4.3.11
en les reàlies XXIII: 2.4.3.9
prescrites XXIII: 2.4.3.quadre
fora XVI: 2.9.1
forc (quantificador) v. un forc [de]
força (quantificador) XII: 1.2.2, 6.2.a; XXI:
2.1.8
forestal v. indústria forestal
forma (tipografia) II: 8.1.a [23], 10.a
formació de mots
reculls lexicogràfics XXIII: 6.16
(CD-ROM)
format (tipografia) II: 3.3.1.1, 3.3.1.2
— de la pàgina II: 2.3; XII: 4.4
formes de govern
noms
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.9
formes
— desdoblades v. t. dobles formes X:
6.3, 6.4, 6.5, 6.7
alternança en textos diferents X: 6.5
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alternança en un mateix text X: 6.4
coordinació X: 6.3.1
juxtaposició X: 6.3.2
ordre dels termes X: 6.1.5
— dobles v. dobles formes
— prefixades v. t. prefixos VII: 9.1.d,
9.1.e, 9.1.f ; IX: 5.3.b, 6.2.e [10];
XII: 2.6.17
— sufixades VII: 9.1.e, 9.1.f
fórmula definitòria v. definició [lexicogràfica]
formulari (document)
ús de recursos no sexistes X: 6.1.5.2,
6.7.3
— de llenguatge administratiu XXIII:
3.5 (CD-ROM)
— de llenguatge comercial XXIII: 3.4
(CD-ROM)
— de llenguatge jurídic XXIII: 3.5
(CD-ROM)
fórmules
— matemàtiques
ús dels parèntesis VII: 11.2
— químiques
ús dels parèntesis VII: 11.2
fotocomposició (tipografia) II: 5.2.2
fotocòpia v. reproducció fotocopiada
fotografia v. t. fotografies
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.38
(CD-ROM)
fotografies v. fotografia, il·lustració, il·lustracions
— aèries v. materials cartogràfics
fotograma del títol
font d’informació en les referències
bibliogràfiques de les microformes
XXIII: 2.4.3.10
font d’informació en les referències
bibliogràfiques dels enregistraments
audiovisuals XXIII: 2.4.3.6
fotolit (impremta) III: 6
* fotòlit (impremta)
forma desestimada v. fotolit
fraccions v. nombres fraccionaris
fragment
supressió
ús dels punts suspensius VII: 6.1.d
França v. t. francès
actuacions contra el sexisme X: 3.2.2
francès v. t. estrangerismes, gal·licismes
consonants soles VI: 8.5
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[francès]
diccionaris plurilingües XXIII: 5.12
(CD-ROM)
diftongs VI: 8.4 [35]
ordenació alfabètica d’antropònims XIII:
2.4.1.d; XIV: 5.2.9
partició d’unitats consonàntiques VI: 8.1
partició de dígrafs VI: 8.1
partició de grups consonàntics VI: 8.3
partició de mots VI: 8
— amb una x intervocàlica VI: 8.2
— amb una y intervocàlica VI: 8.2
— compostos VI: 8.6
— derivats per prefixació VI: 1.9, 8.6,
8.7
partició de vocals VI: 8.4
triftongs VI: 8.4 [35]
Franja [d’Aragó], la XVI: 3.6.1.c
comarques amb municipis catalanoparlants
llista XVI: 3.6.2 (també en el
CD-ROM)
municipis catalanoparlants XVI: 3.6.2
[32], 3.6.2 [34], 3.6.2 [35], 3.6.2
[37], 3.6.2 [38], 3.6.2 [39], 3.6.2
[40], 3.6.2 [41], 3.7.2 [47]
llista XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
Franja de Ponent, la v. Franja [d’Aragó]
frase v. t. frases VII: 1.2
fraseologia
reculls lexicogràfics XXIII: 6.5 (CD-ROM)
frases v. t. frase
— fetes v. locucions
— subordinades v. oracions subordinades
fresada (enquadernació) II: 12.3.1.1.c
frontissa (enquadernació, tipografia) II:
12.1.figura, 12.1.k
full
abreviatura en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.8.3.quadre
[42]
full v. t. fulls
presentació d’un treball escrit I: 2.2.1,
3.2.1
— de mà
concepte XXIII: 2.4.2.1.b [20]
— de traçat II: 10.b
— guia
per a la composició del text II: 4.3
per a la imposició II: 10.b
— solt
concepte XXIII: 2.4.2.1.b [20]
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font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.2.quadre, 2.4.3.1
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.2.1
normes legals XXIII: 2.4.2.1.b
obres en general XXIII: 2.4.2.1.a
publicacions en sèrie XXIII:
2.4.2.1.d
publicacions religioses XXIII:
2.4.2.1.c
— volander
concepte XXIII: 2.4.2.1.b [20]
— volant
concepte XXIII: 2.4.2.1.b [20]
fullet
concepte XXIII: 2.4.2.1.b [20]
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.quadre, 2.4.3.1, 2.4.3.2
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.1
normes legals XXIII: 2.4.2.1.b
obres en general XXIII: 2.4.2.1.a
publicacions en sèrie XXIII: 2.4.2.1.d
publicacions religioses XXIII:
2.4.2.1.c
ús de recursos no sexistes X: 6.7.2
fulletó
concepte XXIII: 2.4.2.1.b [20]
fulls
abreviatura en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.8.3.quadre
[42]
fulls v. t. full
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.1
doble numeració XXIII: 2.10.1.1.b
nombre XXIII: 2.10.1.1.b
funcionariat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
fusta v. indústria forestal
fusteria
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.12
(CD-ROM)
g (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
-g / -ga
NOPCT X: 4.2.2.a
gafets (tipografia) v. claudàtors
gaire XII: 1.2.2, 6.2.b
gairebé (preposició) XVII: 3.9.14
gaires XII: 2.1.8
galera (impremta) II: 8.a
galerades (impremta) III: 4; V: 2
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gallec
diccionaris plurilingües XXIII: 5.26
(CD-ROM)
diftongs VI: 9.1 [36]
partició d’unitats consonàntiques VI: 9.2
partició de dígrafs VI: 9.2, 9.2 [37]
partició de grups consonàntics VI: 9.3
partició de mots VI: 9
— compostos VI: 9.4, 9.5, 9.6
— derivats per prefixació VI: 1.9, 9.4,
9.5, 9.6
partició de vocals VI: 9.1
gal·lès
diccionaris plurilingües XXIII: 5.13
(CD-ROM)
gal·licismes v. t. estrangerismes, francès XV:
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3; XVIII: 1.3, 2.1.4,
4.2.1; XXI: 2.2.1, 2.2.2.1
reculls XXIII: 6.16 (CD-ROM)
garbí (vent) XVI: 3.10.quadre
Garona, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
gascó VI: 5 [25]
gastronomia
ús de les preposicions a/amb XXI: 7.1
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.47
(CD-ROM)
Generalitat de Catalunya v. t. Consorci per a
la Normalització Lingüística, Nomenclàtor
oficial de toponímia major de Catalunya,
Pla d’Actuació del Govern de la
Generalitat de Catalunya per a la Igualtat
d’Oportunitats per a la Dona
Comissió Assessora de Llenguatge
Administratiu (suprimida el 3 d’abril
de 2001) XIII: 6.1; XVI: 3.2.3,
3.6.2; XX: 4.2.2 [26]
Comissió Interdepartamental de Promoció
de la Dona X: 3.3.1
Direcció General de Política Lingüística
(fins al gener del 2004) v. t.
Secretaria de Política Lingüística
X: 8.1 [56]; XXII: 1.9
Institut Català de la Dona (fins al juliol del
2005) v. Institut Català de les Dones
Institut Català de les Dones X: 1 [1], 8.1
Secretaria de Política Lingüística v. t.
Direcció General de Política Lingüística
VIII: 3.3.5 [35]; X: 4.2.1.a [14], 8.1,
8.5.2; XVII: 3.2.3
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Generalitat Valenciana
Àrea de Política Lingüística XXIII: 1
Institut Valencià de la Dona X: 3.3.3
Secretaria Autonòmica de Cultura i Política
Lingüística XXIII: 1
gènere X: 1.2
genitiu
— objectiu XXI: 4.2.3
— subjectiu XXI: 4.2.3
geniva (enquadernació, tipografia) II:
12.1.figura, 12.1.q
gens XII: 1.2.2, 6.2.a
gens ni gota XII: 6.3
gens ni mica XII: 6.3
gent XXI: 2.1.8
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
— gran
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
gentile nomen (ll.) v. antropònims
gentilicis XV: 6
noms
ús de la lletra minúscula VIII: 3.4
reculls lexicogràfics XXIII: 6.6 (CD-ROM)
— coordinats XV: 6.2
— no fixats XV: 6.1
geografia v. t. graus, minuts, segons, tercers,
topònims
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.9
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.49
(CD-ROM)
geologia
temps geològics
noms
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.6.3
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.25
(CD-ROM)
geometria
designació numèrica dels angles XII:
2.6.10
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.33
(CD-ROM)
gerència
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
gerundi XVIII; XXI: 5.1
construcció absoluta XVIII: 4.2.4
correlació temporal amb el verb principal
XVIII: 2.1.1
expressions que en contenen XVIII: 3
funció adverbial XVIII: 4.1
funció verbal XVIII: 4.2
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[gerundi]
[funció verbal]
* referida a altres complements XVIII:
4.2.3
referida a l’objecte directe XVIII: 4.2.2
referida al subjecte XVIII: 4.2.1
oracions que constitueix
funció XVIII: 1
perífrasis verbals XVIII: 5
subjecte de l’oració de gerundi XVIII:
1.3, 1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4
subjecte de l’oració principal XVIII: 1.2,
2.1.4, 4.2.1
usos XVIII: 2
— causal XVIII: 4.1, 4.2.4
— compost XVIII: 1.1, 2.1.1, 2.2
aspecte perfectiu XVIII: 2.2
— concessiu XVIII: 4.1, 4.2.4
— condicional XVIII: 4.1
* — copulatiu XVIII: 2.1.3
* — de conseqüència v. gerundi de
posterioritat
* — de posterioritat XVIII: 2.1.2, 2.1.3,
3.5, 3.10
* — — immediata XVIII: 2.1.2.2
— de quasisimultaneïtat XVIII: 2.1.2.2
— duratiu XVIII: 4.1
* — especificatiu XVIII: 2.1.4, 4.2.1
— explicatiu XVIII: 4.2.1
* — final XVIII: 2.1.6
— instrumental XVIII: 2.1.2.1, 4.1
— locatiu XVIII: 4.1
— modal XVIII: 4.1, 5.9
* — no factual XVIII: 2.1.5, 4.2.2
— puntual XVIII: 3.4, 4.1
— simple XVIII: 1.1, 2.1, 4.2.4
aspecte imperfectiu XVIII: 2.1.1
— temporal XVIII: 4.2.4
* gerundi + així XVIII: 3.5
gerundi + com + verb XVIII: 3.6
complements de l’oració que constitueix
XVIII: 3.6, 3.7
gerundi + i tot XVIII: 3.7, 3.9, 3.11
gerundio del BOE (esp.) XVIII: 4.2.1
globus v. materials cartogràfics
glossaris (enquadernació) I: 3.1.1.3.e
compaginació II: 8.1.3.e
got (quantificador) v. t. un got [de] XII:
6.2.a
gota (quantificador) v. t. gens ni gota, una
gota [de] XII: 6.2.a
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Govern Balear
Direcció General de Política Lingüística
XXIII: 1
Govern d’Andorra
Servei de Política Lingüística XXIII: 1
gràcia (tipografia) IV: 1.1, 1.1.figura''
— quadrangular IV: 1.1.figura''
— rectilínia filiforme IV: 1.1.figura''
— triangular IV: 1.1.figura''
-graf / -grafa
NOPCT X: 4.4.1.a
grafies
fixació XV: 4.1.1, 4.2.1
catalanitzades XV: 1
gramatge II: 11.4.1 [34]
gramàtica normativa v. t. Institut d’Estudis
Catalans
versió provisional VII: 14.2.quadre [70],
14.2.quadre [71], 14.3.4, 15.2; VIII:
3.3.9.4 [44]; XII: 6.2.c [78]; XV:
4.2.2
gramàtiques v. t. gramàtica normativa
XXIII: 3.1 (CD-ROM)
grapat (quantificador) v. un grapat [de]
graus (astronomia, geografia, física,
matemàtiques) v. t. kelvin VII:
10.5.b; XII: 4.1.i, 4.2.1.i
separació a final de ratlla VI: 14.2
gravar XVIII: 4.2.2
grec clàssic v. t. estrangerismes
apostrofació davant els noms de lletra
VII: 14.1.4, 14.2.quadre [68]
apostrofació davant les lletres aïllades VII:
14.1.4, 14.2.quadre [68]
diccionaris plurilingües XXIII: 5.14
(CD-ROM)
diftongs VI: 10.3 [40]
partició d’unitats consonàntiques VI:
10.1
partició de dígrafs VI: 10.1
partició de grups consonàntics VI: 10.2
partició de mots VI: 10
compostos VI: 10.4, 10.5
partició entre vocals VI: 10.3
gregal (vent) XVI: 3.10.quadre
gravar XII: 2.6.2
grossa (quantificador) v. una grossa [de]
gruix (quantificador) v. un gruix [de]
gruixos
— de filet (tipografia) II: 2.7.figura
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[gruixos]
— de lletra (tipografia) IV: 1.1,
1.1.quadre
grup
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
grup
— consonàntic v. t. sota alemany, aranès,
basc, espanyol, francès, gallec, grec
clàssic, italià, llatí, portuguès
partició VI: 2.3
— fònic VII: 1.3
guardes (enquadernació, tipografia) II:
12.1.figura, 12.1.o
guerrejar XX: 2.1.3
guia (enquadernació) II: 12.2.2
guillotina (enquadernació) II: 12.3.1.5
— trilateral II: 12.3.1.5
guillotinatge (enquadernació) II: 12.3.1.5
guió (tipografia) v. t. incisos VI: 1.11; VII:
1.4.1.a, 2.2, 2.8, 4.3.c, 6.2.b, 7.3.4.d,
7.4.3, 8, 10.6.b, 11.3.a, 11.3.f ; XIV:
5.2.1.7, 5.2.1.8
coincidència amb altres signes de puntuació
VII: 8.6
coincidència amb dos punts VII: 8.6.a
coincidència amb parèntesi VII: 8.6.d
coincidència amb punts suspensius
VII: 8.6.b
coincidència amb signe d’admiració
VII: 8.6.b
coincidència amb signe d’interrogació
VII: 8.6.b
mida II: 2.7.figura; VIII: 8
usos abusius VII: 8.5
en els símbols IX: 5.3.d [6]
— curt v. guionet
— llarg v. guió
— mitjà v. menys
— petit v. guionet
guionet VII: 1.4.1.a, 1.4.3, 4.3.c, 4.3.d, 9
mida II: 2.7.figura; VII: 9
usos
com a recurs estilístic v. t. guionet
estilístic VII: 9.1.d
criteris normatius XV: 4.2
en l’ordenació alfabètica de mots XIV:
2.5, 2.8, 5.3.3
en els codis postals XVI: 4.2.4
en els compostos químics XV:
4.2.2.1.a
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en els mots compostos VII: 9.1.c,
9.1.d, 9.1.g ; VIII: 3.3.4.8,
3.3.5.6; XV: 4.1.1, 4.2.1
en els noms propis XV: 4.2.2.1.c
en els numerals XII: 2.2.1.5, 2.2.2.6,
2.3.1.3, 2.4.2.2, 4.2
en els prefixos VII: 9.1.e, 9.1.f ; XV:
4.2.2.1.d, 4.2.2.2
en els punts cardinals VIII: 3.3.9.3;
XV: 4.2.1; XVI: 3.10.1.2, 3.10.2
en els sufixos VII: 9.1.e, 9.1.f ; XV:
4.2.2.1.d, 4.2.2.2
en la partició de mots VI: 1.1, 1.9 [5],
1.14, 2.3 [11], 2.5, 5.4
en la representació gràfica de dobles
formes X: 6.6.1.1
en les adreces d’Internet VI: 16
en les adreces electròniques VI: 16
en les adreces postals XVI: 4.2.6
en les formes prefixades VII: 9.1.e,
9.1.f ; XV: 4.2.2.1.d, 4.2.2.2
en les formes sufixades VII: 9.1.e,
9.1.f ; XV: 4.2.2.1.d, 4.2.2.2
en les locucions XV: 4.1.1, 4.2.1
en les referències bibliogràfiques XIII:
2.4.6, 2.7.2.2; XXIII: 2.4.5.2.17è,
2.4.5.3.5è, 2.4.5.4.11è
usos abusius VII: 9.5
— de partició v. guionet sil·làbic
— estilístic VII: 9.1.d, 9.3; XV: 4.2.2.2.e
— lèxic VII: 9.1
— morfològic VII: 9.1
— prepositiu VII: 9.2
— sil·làbic VII: 9.4
h (lletra) v. t. hac
ordenació alfabètica XIV: 2.2
ha (amb la hac aspirada) VII: 14.2.2
ha ha (amb les hacs aspirades) VII: 14.2.2
habilitació [lèxica] XV: 5
noms amb funció determinativa XV:
5.1.2
noms propis XV: 5.1.1
habitacions
numeració
escriptura XII: 4.2.f
habitatge
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.9
(CD-ROM)
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hac (lletra) v. t. h
— aspirada
ús de l’apòstrof VII: 14.2.quadre,
14.2.2
— muda v. apostrofació davant una hac
muda
— sensibilitzada v. hac aspirada
halar (amb la hac aspirada) VII: 14.2.2
harmonitzacions musicals XIII: 3.2.6 [25]
hassi XII: 2.2.1.7 [17]
HAVER + a + infinitiu
XXI: 2.2.1
HAVER + de + infinitiu
XXI: 2.2.1
haver-hi XIX: 3.1.1.2
haver-n’hi XXI: 3.1, 4.4.2
HAVER-N’HI + prou amb + infinitiu
XXI: 3.1
hebreu
apostrofació davant els noms de lletra
VII: 14.1.4, 14.2.quadre [68]
apostrofació davant les lletres aïllades VII:
14.1.4, 14.2.quadre [68]
ordenació alfabètica d’antropònims XIV:
5.2.10
heràldica
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.26
(CD-ROM)
hidrònims v. t. topònims XVI: 3.4.5, 3.5
cartografia XVI: 4.1.3
— femenins XVI: 3.5.3
hispanisme v. espanyolismes, estrangerismes
història v. t. temps geològics
fets històrics v. fets singulars
fets singulars
noms propis
amb dates XII: 3.2.1.b
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.6.2, 3.3.6.3
períodes cronològics
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.6.2
reculls lexicogràfics d’expressions XXIII:
6.11 (CD-ROM)
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.27
(CD-ROM)
— sagrada
episodis
ús de la lletra minúscula VIII:
3.3.6.2
hivern XVII: 3.3
hivernada XVII: 3.3
holandès (llengua) v. neerlandès
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hom XII: 1.2.3, 7.3
homògrafs v. t. homònims
ordenació alfabètica XIV: 3.1
homònims v. t. homògrafs
reculls lexicogràfics XXIII: 6.8
(CD-ROM)
hongarès
diccionaris plurilingües XXIII: 5.15
(CD-ROM)
hora + i busques XVII: 3.9.14
~ hora + menys + num XVII: 3.9.13
* hora + menys quart XVII: 3.9.13
hora nona XVII: 3.9.1 [28]
hora prima XVII: 3.9.1 [28]
hora sexta XVII: 3.9.1, 3.9.1 [28]
hora tèrcia XVII: 3.9.1 [28]
horabaixa XVII: 3.8.1, 3.8.4 [27]
horaris v. indicacions horàries
hores v. indicacions horàries, hora nona, hora
prima, hora sexta, hora tèrcia
horroritzar XX: 3.1.2.1
hoteleria
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.47
(CD-ROM)
hoy por hoy (esp.) XVII: 4.6
hui VII: 14.2.2
huit XII: 2.2
huitanta XII: 2.2
huitanté XII: 2.4.1.2
huité XII: 2.4.1.2
humanitat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
huracans
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.10.2
i (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
-í / -ina
NOPCT X: 4.1.1
i busques v. HORA + i busques
i comercial (tipografia) VII: 1.4.3
i escaig XII: 2.2.2.5, 2.6.4, 2.7.4
i mig XVII: 3.9.7
i tants XII: 2.6.4
-iatre / -iatra
NOPCT X: 4.3.1.a
iber
diccionaris plurilingües XXIII: 5.16
(CD-ROM)
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-ic / -ica
NOPCT X: 4.4.1.a
ICL v. Institut de Ciències Lingüístiques
ideològics
reculls lexicogràfics XXIII: 6.12
(CD-ROM)
IEC v. Institut d’Estudis Catalans
ignorar XX: 5.3.2
igual (signe) VII: 1.4.3, 16.10
usos
en les referències bibliogràfiques XIII:
2.4.2; XXIII: 2.4.5.1.2n,
2.4.5.3.1r
-il
NOPCT X: 4.2.1.b, 4.4.2.b
Illes Balears v. Balears
il·lustració v. t. il·lustracions II: 6, 6.1 [20]
peus v. peus d’il·lustració
il·lustracions (tipografia) I: 2.1.2, 3.1.2; II:
6; III: 4.3.3; XXIII: 2.10.1.2
làmines
numeració
escriptura XII: 5.1.g
peus v. peus d’il·lustració
tipus II: 6.1
— de línia II: 6.1, 6.2
— de ploma II: 6.1, 6.2
— de traç II: 6.1, 6.2
— de trama II: 6.1, 6.3
il·lustrat
abreviatura en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.10.1.2,
2.10.1.4 [55]
— en color
abreviatura en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.10.1.4
[56]
impedir XX: 3.2.5
imposició (impremta, tipografia) II: 10
impressió II: 11
sistemes II: 11.1-11.3
tipus II: 10
— al buit II: 11.3
rotogravat II: 11.3
— digital II: 14.2
— en òfset II: 10.b
— en relleu II: 11.1
flexografia II: 11.1
tipografia II: 11.1
— indirecta II: 11.2
— per comanda II: 14.2
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— planogràfica II: 11.2
òfset II: 11.2
serigrafia II: 11.2
— tipogràfica II: 10.a
impressionar XX: 3.1.2.1
impressora
— discontínua II: 11.2
— rotativa II: 11.2
incertesa matemàtica XII: 2.2.2.3
incís VII: 2.2, 2.2.3.3, 2.8.d
dependència VII: 13.1.3.1
fals
ús de la coma VII: 2.7.1
ús dels dos punts VII: 5.3.d
pausa d’interrupció o acabament VII:
13.1.3.2
puntuació interior VII: 13.1.3, 13.1.4.2,
13.14
ús del guió VII: 8.1, 13.5.2.2
ús dels parèntesis VII: 5.3.d, 11.1.a
ús de la coma VII: 5.3.d, 13.5.2.2
— d’acotació VII: 13.1.2.1.c, 13.1.5.1,
13.1.5.2, 13.1.5.3.3.2.c, 13.1.6
— de verb declaratiu
— — anteposat VII: 13.1.2.1.b,
13.1.5.1, 13.1.5.3.3.1,
13.1.5.3.3.2.c, 13.1.6
— — posposat VII: 13.1.2.1.a,
13.1.5.2, 13.1.5.3.3.2.a, 13.1.6
— de verb dicendi
— — anteposat VII: 13.1.2.1.b,
13.1.5.1, 13.1.5.3.3.1,
13.1.5.3.3.2.c, 13.1.6
— — posposat VII: 13.1.2.1.a,
13.1.5.2, 13.1.5.3.3.2.a, 13.1.6
— final VII: 13.1.2.2.c, 13.1.5.2
— inicial VII: 13.1.2.2.a, 13.1.5.1
— interior v. incís medial
— medial VII: 13.1.2.2.b, 13.1.4.1.b,
13.1.4.2, 13.1.5.3
combinacions VII: 13.1.6
incomodar XX: 3.1.2.1
indefinits XII: 1.2, 1.2.3, 7
— intrínsecs XII: 7.2
— no intrínsecs XII: 7.2
índexs (caràcters volats) v. t. física, lletra volada,
matemàtiques, química
disposició en les fórmules de la física, la
química i la matemàtica XII: 4.1.n
— matemàtics
prima v. primera (sota índexs
matemàtics)
primera VII: 10.5.b; XII: 4.1.b, 4.1.i,
4.2.1.i
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[índexs (caràcters volats)]
[— matemàtics]
segones VII: 10.5.b; XII: 4.1.b, 4.1.i
terceres VII: 10.5.b; XII: 4.1.i
índexs (llistes ordenades) I: 2.1.1.3.c, 2.1.1.3
[5], 3.1.1.3.d
confecció III: 4.5, 4.5 [9]
elements transposats
puntuació VII: 13.7.1.1; VIII: 2.4.4
numeració dels apartats
escriptura XII: 2.2.2.9, 2.3.3.11
puntuació VII: 13.7; VIII: 2.4.4
ús de la coma VII: 2.6.c
— analítics I: 2.1.1.3.c, 3.1.1.d
compaginació II: 8.1.3.d
— cronològics I: 2.1.1.3.c, 3.1.1.3.d
— d’il·lustracions I: 2.1.1.3.c, 2.1.2,
3.1.1.3.d
— de capítols I: 2.1.1.1, 3.1.1.1.e
compaginació II: 8.2.1.i
— onomàstics I: 3.1.1.3.d
normalització dels noms XIV: 5.2.1.9
indicacions horàries
en les expressions temporals XVII: 3.9
escriptura amb lletres XII: 3.2.1.e
ús de l’article i preposicions XVII:
3.9.6
escriptura amb nombres trencats XVII:
3.9.7 [30]
escriptura amb xifres aràbigues XII: 4.1.b,
4.2.b
ús de la coma XII: 4.1.b [61]
ús del punt XII: 2.2.2.8, 2.2.2.8 [20],
4.1.b [61]
notació internacional v. sistema
internacional
notació mixta v. sistema mixt
— formal v. sistema mixt formal
notació tradicional v. sistema tradicional
sistema internacional XVII: 3.9.5, 3.9.10
sistema mixt XVII: 3.9.5, 3.9.11
— formal XVII: 3.9.11
sistema tradicional XVII: 3.9.5, 3.9.6
ús del punt VII: 4.3.b
ús dels dos punts VII: 5.3.c
— litúrgiques
denominació XII: 3.3.c
— romanes
denominació XVII: 3.9.1 [28]
indignar XX: 3.1.2.3
indonesi
diccionaris plurilingües XXIII: 5.17
(CD-ROM)
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indumentària v. artefactes en tres dimensions,
indústria de la pell, indústria tèxtil
indústria
— de la pell
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.30
(CD-ROM)
— del cartó
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.28
(CD-ROM)
— del cautxú
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.29
(CD-ROM)
— del metall
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.37
(CD-ROM)
— del paper
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.28
(CD-ROM)
— del plàstic
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.29
(CD-ROM)
— del vidre
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.37
(CD-ROM)
— forestal
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.12
(CD-ROM)
— tèxtil
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.30
(CD-ROM)
infància
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
infantesa
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
infermeria
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
infinitiu XXI: 2.2
oració XVIII: 1.2
infixos VII: 9.1.f
informació complementària del títol v.
aquest concepte sota monografies; v. t.
subtítols
informar XX: 3.2.2.3
informàtica v. t. adreça d’Internet, adreça
electrònica, xarxa Internet
productes
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.4.7
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.31
(CD-ROM)
inicials de noms de persona v. t. antropònims
VIII: 3.1.1
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inscripcions
ús dels claudàtors VII: 12.1.f
insolació (impremta) II: 10.b, 11.2; III: 6
institucions v. t. menció de responsabilitat
principal
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.5
ús del guionet VIII: 3.3.5.6
Institut Català de la Dona v. Institut Català
de les Dones
Institut Català de les Dones (fins al juliol del
2005 es denominava Institut Català de la
Dona) v. aquest terme sota Generalitat
de Catalunya
Institut d’Estudis Catalans v. t. DIEC,
gramàtica normativa, societats filials de
l’Institut d’Estudis Catalans, tipòmetre de
l’Institut d’Estudis Catalans pròleg a la
segona edició; introducció; instruccions
per al maneig de l’obra; II: 2.7, 8.2.1
[28], 14.5; VI: 2.1 [7], 2.7; VII: 9.1.c,
12.2.3.2, 14.2.quadre [70], 14.2.quadre
[71], 14.2.3.2 [73], 14.3.4, 16.16 [85];
VIII: 3.3.9.4, 3.3.9.4 [44], 3.3.9.7.a;
XI: 2.4 [1], 3.1 [3], 3.3 [4], 7.3.1 [10];
XII: 1 [1], 2.1 [6], 2.2 [7], 2.3.1.1 [24],
2.5.1.2 [36], 2.6.2 [43]; XIV: 2.1; XV:
1.8 [7], 1.9.1, 4.1 [26], 4.2, 4.4 [43],
7 [48], 7.2 [49], 4.2.1, 4.2.2; XVI: 3.3.1,
3.3.2, 3.3.5 [18], 3.3.6 [19], 3.5.3 [24],
3.6.2 [35], 3.6.2 [37], 3.6.2 [47],
3.7.2.llista (pàssim); XVII: 2.3.2, 3.4.4,
3.6.2; XVIII: 6; XIX: 3.3.2.5 [59]; XX:
1 [1], 3.2.4 [19]; XXI: 1 [1]; XXII:
1.1; XXIII: 1, 2 [3], 2.5.1.2.a.c' [32]
Institut de Ciències Lingüístiques (de
Rússia) IX: 2.3
Institut Valencià de la Dona v. aquest
terme sota Generalitat Valenciana
instruir XX: 4.1.1.1
instruments de mesurament v. t. tipòmetre
de l’Institut d’Estudis Catalans
partició dels noms en anglès a final de ratlla
VI: 4.15 [26]
intensitat (magnitud física)
— de corrent elèctric
unitat fonamental del sistema
internacional
ampere IX: 6.2.c [10]
— lluminosa
unitat fonamental del sistema
internacional
candela IX: 6.2.c [10]
interessar XX: 3.1.2.2, 3.1.2.4
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interlineat (tipografia) II: 3.3.5.c; IV: 1.2
càlcul II: 2.7.figura
— doble I: 2.2.2
interlingua (llengua artificial)
diccionaris plurilingües XXIII: 5.18
(CD-ROM)
interlletratge (tipografia) v. t. prosa, set II:
3.3.5.a
— ample II: 3.3.5.a
— estret II: 3.3.5.a
— normal II: 3.3.5.a
Internet v. adreça d’Internet, xarxa Internet
interpolacions
ús dels claudàtors VII: 12.1.e
interrogatives v. oracions interrogatives
introducció (tipografia) I: 2.1.1.1, 3.1.1.1.h
compaginació II: 8.2.1.e
inversos
reculls lexicogràfics XXIII: 6.13 (CD-ROM)
ISBN v. número normalitzat
ISDS v. sistema internacional de dades seriades
islandès
diccionaris plurilingües XXIII: 5.19
(CD-ROM)
ordenació alfabètica d’antropònims XIV:
5.2.6
ISO v. Organització Internacional per a la
Normalització, normes ISO
ISSN v. número normalitzat
-ista
NOPCT X: 4.3.1.b
italià v. t. estrangerismes
diccionaris plurilingües XXIII: 5.20
(CD-ROM)
diftongs VI: 11.3 [42]
ordenació alfabètica d’antropònims
XIII: 2.4.1.e; XIV: 5.2.11
partició d’unitats consonàntiques VI:
11.1, 11.2
partició de dígrafs VI: 11.1
partició de mots VI: 11
— compostos VI: 11.4, 11.5
— derivats per prefixació VI: 11.5
partició de vocals VI: 11.3
triftongs VI: 11.3 [42]
trígrafs VI: 11.1 [41]
-iu / -iva
NOPCT X: 4.1.1
IUPAC IX: 6.1; XII: 2.2.1.7
IUPAP IX: 5.3.a [5], 6.1, 7.1; XII: 2.6.16
j (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
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japonès v. t. estrangerismes
diccionaris plurilingües XXIII: 5.21
(CD-ROM)
ordenació alfabètica d’antropònims XIV:
5.2.12
jardineria
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.7
(CD-ROM)
jardins
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.9.9
jeure XX: 5.1.1
jocs v. artefactes de tres dimensions
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.19
(CD-ROM)
jocs olímpics v. competicions esportives
joieria
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.37
(CD-ROM)
jornades v. actes de jornades, congressos
joventut
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
jurat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
justícia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.11
(CD-ROM)
k (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
kelvin
unitat fonamental de temperatura
termodinàmica del sistema
internacional IX: 6.2.c [10]
kilogram
unitat fonamental de massa del sistema
internacional IX: 6.2.c [10]
l (lletra) VII: 15.2
ordenació alfabètica XIV: 2.2
ł (lletra de l’alfabet polonès) XIV: 2.4 [2]
ordenació alfabètica XIV: 2.4 [3]
l’any + any XVII: 3.2.1
l’un a l’altre XXI: 2.1.3
la part de XII: 2.6.18
la qual XXI: 2.1.7
la […] que fa + num XII: 2.3.1.6
la resta de XII: 2.6.18
làmines (tipografia) v. t. il·lustracions
numeració
escriptura XII: 5.1.g
-leg / -loga
NOPCT X: 4.4.1.a
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legislar XX: 3.2.2.5
legislatures
numeració
escriptura XII: 5.1.c
lema (enquadernació) I: 3.1.1.1.d
compaginació II: 8.2.1.g
les dues v. els dos / les dues
les + hora + i quart XVII: 3.9.7 [32]
les quals v. els quals / les quals
lexicalització XV: 4.1.1, 4.1.4.1
locucions adverbials XV: 4.2
ús dels claudàtors VII: 12.2
lingüística
manuals XXIII: 3.1 (CD-ROM), 11
(CD-ROM)
ús del guionet en els textos de l’especialitat
VII: 9.1.e
vocabularis i diccionaris XXIII: 6.6
(CD-ROM), 7.32 (CD-ROM)
línia (tipografia) v. t. il·lustracions de línia,
ratlla
— base II: 2.7.figura; IV: 1.1.figura'
— curta II: 8.1.c [24]
— d’ascendents IV: 1.1.figura'
— de descendents IV: 1.1.figura'
— estàndard IV: 1.1.figura'
— mitjana IV: 1.1.figura'
— òrfena II: 8.1.c [24]
— viuda II: 8.1.c [24]
linotípia (tipografia) II: 5.2.1
literatura
moviments
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.6.3
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.32
(CD-ROM)
ll (dígraf ) VII: 15.2; XIV: 2.10 [6]
l·l v. t. L·L
escriptura VII: 15.1.c, 15.2
ordenació alfabètica XIV: 2.3, 2.4 [2],
2.8, 2.10
partició a final de ratlla v. partició de mots
amb l·l
ús del punt volat VII: 15.1.c, 15.2
L·L II: 2.7.figura
-ll / -lla
NOPCT X: 4.2.2.a
llançament (impremta) II: 10.a
llargada (tipografia) v. llargària
llargària de la ratlla de text (tipografia)
II: 3.3.1.2.2.a, 3.3.1.2.2.a.figura,
3.3.1.2.3, 3.3.2
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llatí v. t. estrangerismes
diccionaris plurilingües XXIII: 5.22
(CD-ROM)
diftongs VI: 12.3 [46]
partició d’unitats consonàntiques VI: 12.1
partició de dígrafs VI: 12.1
partició de grups consonàntics VI: 12.2
partició de mots VI: 12
— compostos VI: 12.3.1.c, 12.3.2.e,
12.4
partició de prefixos VI: 12.4
partició entre vocals VI: 12.3
ús en els noms científics IV: 3.2.1.e;
VIII: 3.2
llatinismes v. t. estrangerismes XV: 1.1,
1.2.1, 1.2.2
reculls XXIII: 6.16 (CD-ROM)
Llavanera, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
llavors XXI: 3.3.2
llebeig (vent) XVI: 3.10.quadre
llegenda (tipografia) I: 2.1.2
lleis v. física, matemàtiques, normes jurídiques
llengot (tipografia) II: 10.a
llengua v. cada llengua sota el nom
corresponent, llengües
— col·loquial XVIII: 4.2.1, 5.8
llengua de signes catalana
bibliografia XXIII: 3.8 (CD-ROM)
llenguatge
sexisme v. sexisme en el llenguatge
— administratiu v. t. documents
administratius VIII: 2.4.2; XIII:
6.1; XVII: 3.5 [21]; XX: 2.2, 2.2.1,
3.2.2, 3.2.6, 4.2.2
manuals i formularis XXIII: 3.5
(CD-ROM)
publicacions vàries XXIII: 8 (CD-ROM)
sexisme v. sexisme en el llenguatge
textos normatius XXIII: 8.1
(CD-ROM)
ús dels dos punts VII: 5.1.d
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.1
(CD-ROM)
— comercial XX: 4.2.2
manuals i formularis XXIII: 3.4
(CD-ROM)
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.8
(CD-ROM)
— d’argot
reculls lexicogràfics XXIII: 6.2
(CD-ROM)
— escolar
reculls lexicogràfics XXIII: 6.10
(CD-ROM)
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— jurídic v. t. documents jurídics VIII:
2.4.2; XX: 3.2.2, 3.2.6; XVII: 3.5 [21]
documents varis XXIII: 8 (CD-ROM)
manuals i formularis XXIII: 3.5
(CD-ROM)
sexisme v. sexisme en el llenguatge
ús dels dos punts VII: 5.1.d
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.11
(CD-ROM)
— periodístic XX: 3.2.2, 3.2.6, 4.1.2.1;
XXI: 2.2.1
manuals i formularis XXIII: 3.6
(CD-ROM)
— Postscript II: 9
llengües v. t. llengua
noms
reculls lexicogràfics XXIII: 6.6 (CD-ROM)
ús de la lletra minúscula VIII: 3.4
lletra (tipografia) v. t. lletres
classificació IV: 1.1
cos II: 2.7.figura, 3.3.3.2
dimensions IV: 1.1
elements IV: 1.1
gruix IV: 1.1, 1.1.quadre
relació amb els signes de puntuació VII: 17
restitució v. restitució de lletres
tipus II: 3.3.3 [13]; IV
— ampla IV: 1.1
— antiga v. t. lletra de pal sec II: 3.3.3.1,
3.3.3.2
— arrodonida II: 3.3.5.a
— bastarda v. lletra cursiva
— cancelleresca v. lletra cursiva
— capital v. lletra inicial
— capital petita v. lletra versaleta
— capital petita cursiva v. lletra versaleta
cursiva
— capitular v. lletra inicial
— cursiva v. t. lletra fina cursiva, lletra
regular cursiva II: 3.3.3.3; IV: 1.1,
2 [1], 3; VII: 16.18.1
coincidència amb un parèntesi en lletra
rodona IV: 3.1.2
descripció i indicació gràfica IV: 3.1
funcions
atestació IV: 3.2.1
diacústica IV: 3.1.1
disjunció IV: 3.2.2
entonació fora de text IV: 3.2.2
insistència IV: 3.2.3
usos IV: 3.2, 7.2, 8.2, 10.2, 11.2, 13.2;
VII: 14.2.5
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[lletra (tipografia)]
[usos]
amb sentit metalingüístic IV:
3.2.3.b
en els noms científics IV: 3.2.1.e;
VIII: 3.2
en els noms propis d’entitats XVI:
3.7.5.1
en els símbols científics IX: 6.2
en els títols de programes de ràdio i
televisió VIII: 3.3.7.6
en la transcripció de còdexs IV:
3.2.1.h
en les abreviatures IX: 3.5, 3.7
en les adreces d’Internet IV: 3.2.1.i;
VI: 16; VII: 16.4.b, 16.16.b
en les adreces electròniques IV:
3.2.1.i; VI: 16; VII: 16.4.b,
16.16.b
en les lletres aïllades VII: 14.1.4
en les notes XIII: 1.3.c, 1.5.7
en les referències bibliogràfiques
XIII: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.10;
XXIII: 2.3.2.2 [10], 2.4.5.1.2n,
2.4.5.2.5è, 2.4.5.3.1r,
2.4.5.3.6è
en les sigles IX: 4.3
usos abusius IV: 2.2.o, 2.2.p
— cursiva negreta v. lletra negreta cursiva
— d’ordre
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.2.f
ús de la lletra rodona IV: 3.2.2.f
— d’ull mitjà VII: 15.2
— de pal sec v. t. lletra antiga II:
3.3.3.2; IV: 1.1
— decorada v. lletra ornamentada
— dibuixada v. lletra ornamentada
— Didot v. lletra romana moderna
— egípcia II: 3.3.3.1, 3.3.3.2; IV: 1.1
— elzeviriana v. lletra romana antiga
— escripta II: 3.3.3.1
— estreta IV: 1.1
— fina v. t. lletra regular, lletra rodona
IV: 1.1, 2 [1]
— — cursiva v. t. lletra cursiva IV: 2
[1], 3
— — rodona v. t. lletra rodona IV:
1.1.quadre, 2 [1]
— gran v. lletra majúscula
— grega v. t. grec clàssic IV: 2.2.m,
3.2.3.e; VII: 9.1.g
en els símbols científics IV: 3.2.3.e;
IX: 6.2.b
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— grotesca v. lletra de pal sec
— hebrea v. hebreu
— il·luminada v. lletra ornamentada
— inicial II: 3.3.4
disposició II: 3.3.4.1 [15], 3.3.4.3
normes II: 3.3.4.2
— invertida V: 3
— itàlica v. lletra cursiva
— lineal II: 3.3.3.1
— llatina IV: 2.2.m, 3.2.3.e; VII: 9.1.g
— majúscula v. t. lletra versal
precedida d’un guionet quan s’uneix
a un prefix VII: 9.1.c
funció demarcativa VIII: 2
després de parèntesi d’obertura
VIII: 2.3
inici d’apartats VIII: 2.4
inici de citació VIII: 2.2
inici de frase VIII: 2.1
primer mot d’un vers VIII: 2.5
funció distintiva VII: 16.18.1; VIII: 3
noms d’animals VIII: 3.2
noms de coses VIII: 3.3
noms de persones VIII: 3.1
noms de vegetals VIII: 3.2
ordenació alfabètica de mots XIV: 2.7, 2.8
usos v. t. lletra versal negreta [rodona]
en comptes de la lletra versaleta IV:
4.2.e
en els antropònims IV: 4.2.b; VIII: 3.1
en els dígrafs VIII: 1
en els noms científics IV: 3.2.1.e;
VIII: 3.2
en els símbols científics IX: 6.2
en els subtítols IV: 4.2.a
en els títols IV: 4.2.a
en els topònims XVI: 3.2.1, 3.2.2,
3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.7.3.5, 4.1.2
en les abreviatures IX: 3.4
en les citacions de títols IV: 3.2.1.a,
3.2.1.b, 3.2.1.a; VII: 10.4.2,
10.4.4
en les enumeracions VIII: 2.4.3.2
en les lletres aïllades IV: 4.2.d
en les notes XIII: 1.3, 1.4.2.7
en les referències bibliogràfiques
XIII: 2.4.2; XXIII: 2.4.5.1.2n,
2.4.5.1.3r, 2.4.5.1.5è, 2.4.5.1.16è,
2.4.5.1.19è, 2.4.5.2.2n, 2.4.5.2.5è,
2.4.5.3.1r, 2.4.5.3.6è, 2.4.5.3.9è,
2.4.5.3.12è, 2.4.5.4.2n
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[lletra (tipografia)]
[— majúscula]
[usos]
en les sigles IV: 4.2.c; VIII:
3.3.9.11
en les xifres romanes IV: 4.2.e,
4.2.f, 5.2.g [23]; XII: 2.3.3.2,
2.3.3.9, 5.2.1.a, 5.2.1.k;
XXIII: 2.10.1.1.b
— mediúscula v. lletra versaleta
— — cursiva v. lletra versaleta cursiva
— minúscula v. t. lletra majúscula (se’n
dedueix, per contraposició, l’ús de les
minúscules)
usos IV: 1.1, 3.2.2.f ; VIII; XII:
2.3.3.2 [26], 2.3.3.9 [27],
5.2.1.a
en les enumeracions VIII: 2.4.3
en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.5.1.3r, 2.4.5.1.5è,
2.4.5.3.3r
— negreta
II: 3.3.3.3; IV: 1.1, 6
descripció i indicació gràfica IV: 6.1
usos IV: 6.2, 7.2, 9.2, 10.2, 12.2, 13.2;
VII: 16.18.1; IX: 6.2
— — cursiva IV: 7, 10
descripció i indicació gràfica IV:
7.1
usos IV: 7.2, 10.2; IX: 6.2
— ornamentada II: 3.3.4.2.a
— pseudoversaleta IV: 5.2.g [23]
— recta II: 3.3.5.a
— regular v. t. lletra rodona IV: 1.1, 2 [1]
— — rodona v. lletra rodona IV: 2
[1]
— — cursiva v. lletra cursiva IV: 2
[1]
— rodona v. t. lletra fina rodona, lletra
regular rodona IV: 1.1, 2
descripció i indicació gràfica IV: 2.1
usos IV: 2.2
en els símbols IX: 5.2
en les adreces d’Internet IV: 2.2.g
en les referències bibliogràfiques
IV: 2.2.g ; XIII: 2.4.1, 2.4.3,
2.4.5, 2.4.10
en les sigles IX: 4.7
— — versal v. lletra versal rodona
— romana v. t. lletra rodona II: 3.3.3.1,
3.3.3.2
— — antiga IV: 1.1

1009

— — moderna IV: 1.1
— seminegreta IV: 1.1
— superfina IV: 1.1
— supernegreta IV: 1.1
— versal v. t. lletra majúscula IV: 1.1, 4
usos v. t. aquest concepte sota lletra
majúscula IV: 4.2, 8.2, 9.2, 10.2
— — cursiva IV: 8
descripció i indicació gràfica IV:
8.1
usos IV: 8.2, 11.2.2
— — negreta cursiva IV: 10
descripció i indicació gràfica IV:
10.1
usos IV: 10.2
— — negreta [rodona] IV: 9
confusió amb la versaleta negreta
cursiva IV: 13.1 [27]
descripció i indicació gràfica IV:
9.1
usos IV: 9.2
en les notes XIII: 1.3.b, 1.3.c,
1.4.2.5
en els numerals XII: 5.2.1.k
en les sigles IX: 4.2
— — rodona IV: 4
descripció i indicació gràfica IV:
4.1
usos IV: 4.2
— versaleta IV: 1.1, 5
usos IV: 5.2, 11.2.1, 12.2, 13.2; VII:
16.18.1, 16.18.2
en els numerals IV: 5.2.g; XII:
2.3.3.2, 2.3.3.9, 5.2
en els símbols científics IX: 6.2
en les notes XIII: 1.3.b
en les referències bibliogràfiques
XIII: 2.4.10
en les sigles IX: 4.2
en les xifres romanes v. xifres
romanes
— — cursiva IV: 5.2.g [23], 11
descripció i indicació gràfica IV:
11.1
funcions
atestació IV: 11.2.2
disjunció IV: 11.2.2
insistència IV: 11.2.2
usos IV: 11.2
— — — negreta v. lletra versaleta
negreta cursiva
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[lletra (tipografia)]
[— versaleta]
— — negreta IV: 12
descripció i indicació gràfica IV:
12.1
usos IV: 12.2
— — — cursiva IV: 13
confusió amb la versal negreta
rodona IV: 13.1
[27]
descripció i indicació gràfica IV:
13.1
usos III: 13.2
— — rodona IV: 5
descripció i indicació gràfica IV:
5.1
usos IV: 5.2
en els cognoms de les
referències
bibliogràfiques IV:
5.2.e
en els folis literaris o
explicatius IV: 5.2.c
en els noms de personatges
VI: 5.2.d
en els subtítols IV: 5.2.b
en la signatura d’epígrafs IV:
5.2.f
en la numeració dels segles
VI: 5.2.g
en les autocitacions de títols
d’obres IV: 5.2.a
— volada
usos
en els numerals XII: 2.3.2.2,
2.3.3.1
en els símbols IX: 5.4, 5.5
en les notes XIII: 1.4.2.4, 1.5.3,
1.6.3
lletres (tipografia) v. t. lletra
— lligades II: 3.3.5.a
— modificades IX: 7.2
lletristes [d’obres musicals]
noms propis
escriptura XIII: 3.1.9, 3.2.4
lleure
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.19
(CD-ROM)
llevant (vent) XVI: 3.10.quadre
llevat que XXI: 2.2.2.2
lleves obligatòries XII: 3.3.d [59]

XVI, § 3

llibres v. t. fascicles, monografies, referències
bibliogràfiques
cos
compaginació II: 8.1.2
finals
compaginació II: 8.1.3
formats
denominació XII: 3.3.a
parts v. t. apèndixs, capítols, índexs,
làmines, paràgrafs, pròlegs, sumaris,
volums
numeració
escriptura XII: 5.1.g, 5.2.1.c
— exteriors II: 12.1
— interiors II: 8.1
principis
compaginació II: 8.2.1
projecte II: 3
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.1
normes generals XXIII: 2.4.1.2.b
obres en general XXIII: 2.4.1.2.a
publicacions religioses XXIII: 2.4.1.2.c
revisió
en el procés editorial III
títol VII: 10.4.4
— d’estil v. manuals d’estil
— electrònics
— — en CD-I II: 14.4
— — en CD-ROM II: 14.4
— instantanis II: 14.2
— manuscrits v. manuscrits
— religiosos
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.1.2.c
títol
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.7.2
lliçons
numeració
escriptura XII: 5.2.1.d
lligadura (tipografia) II: 3.3.5.a; IV: 1.1
llinatges
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.4
llistes
apartats
puntuació VIII: 2.4.4
elements transposats
puntuació VII: 13.7.1.1; VIII: 2.4.4
lloc v. t. llocs
expressions v. expressions de lloc
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[lloc]
— d’edició v. lloc de publicació
— de publicació I: 2.1.1.1.a
— figurat XVI: 2.1.5, 2.1.6, 2.1.10
— físic XVI: 2.1.1 [1]
— web v. t. adreça electrònica VII:
16.4.b
llocs v. t. lloc
noms propis v. topònims
llom (enquadernació, tipografia) II:
12.1.figura, 12.1.g
llomera (enquadernació, tipografia) II: 12.1.h
Lluna v. astres
lluny XVI: 2.9.1 [9]
lo (article)
en els topònims XVI: 3.3.1 [13]
localitzacions temporals XVII: 2
locatius temporals XVII: 2
locucions
nombres que en fan part XII: 3.1.i
reculls XXIII: 6.5 (CD-ROM)
ús dels dos punts VII: 5.1.g
— prepositives XXI: 6.3, 6
calcs d’altres llengües XXI: 6.3.2
logotip (tipografia) II: 3.3.5.a
longitud (magnitud física)
unitat fonamental del sistema internacional
metre IX: 6.2.c [10]
LSC v. llengua de signes catalana
-lt / -lta
NOPCT X: 4.2.2.c
m (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
mà d’obra
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
mainada
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
majoria
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
majúscules v. lletra majúscula
malgrat XXI: 3.3.3
malla (tipografia) VII: 1.4.3
malnoms v. sobrenoms
concepte VIII: 3.1.3
manat (quantificador) v. un manat [de]
MANCAR + num + minut[s] per a la/les + hora
XVII: 3.9.7 [32], 3.9.13
MANCAR + num + minut[s] perquè + SER + les +
hora XVII: 3.9.13
MANCAR + num + quart[s] per a la/les + hora
XVII: 3.9.7 [32]
manco (quantificador) XII: 6.2.a; XVII:
3.9.13
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manlleus v. estrangerismes
mant (quantificador) XII: 7.3
manuals
bibliografia XXIII: 3 (CD-ROM)
— d’estil XXIII: 3.2 (CD-ROM)
— — dels mitjans de comunicació
XXIII: 3.6 (CD-ROM)
— — generals XXIII: 3.2
CD-ROM)
— de correspondència XXIII: 3.3
(CD-ROM)
— de llenguatge administratiu XXIII:
3.5 (CD-ROM)
— de llenguatge comercial XXIII: 3.4
(CD-ROM)
— de llenguatge jurídic XXIII: 3.5
(CD-ROM)
— de llenguatge periodístic XXIII: 3.6
(CD-ROM)
manuscrits v. t. originals literaris
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.quadre, 2.4.3.3
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.3
mapes v. escala, materials cartogràfics
ús de l’abreviatura en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.8.3.quadre
[42]
maqueta (impremta) v. t. maquetes II: 7;
III: 3.3, 4.3.2, 4.3.3
maquetes (‘representacions a escala’) v. t.
maqueta
referències bibliogràfiques v. artefactes en
tres dimensions
màquines v. artefactes en tres dimensions
marges (tipografia) I: 2.2.2; II: 3.3.1.a
marinada (vent) XVI: 3.10.quadre [59]
marques [registrades] v. t. productes
industrials
noms propis
ús de la lletra rodona IV: 2.2.g, 3.2.1.g
ús de la lletra minúscula VIII: 3
masclisme X: 1
masculí/femení v. dobles formes
massa (quantificador) XII: 1.2.2, 6.2.a; XXI:
2.1.8
massa (magnitud física)
unitat fonamental del sistema internacional
kilogram IX: 6.2.c [10]
massa social
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
màster v. cursos
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Matarranya, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
matemàtica v. t. matemàtiques
incertesa XII: 2.2.2.3
matemàtiques v. t. graus, matemàtica,
minuts, segons, tercers
constants
ús de la lletra minúscula VIII: 3.3.4.2
fórmules
espais II: 3.3.5.b
índexs
escriptura XII: 4.1.n
separació a final de ratlla VI: 14.5
lleis
ús de la lletra minúscula VIII: 3.3.4.2
operadors
escriptura IV: 3.2.3.e
símbols IX: 7
espais II: 3.3.5.b
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.e
ús de la lletra rodona IV: 2.2.m,
3.2.3.e
termes més usuals IX: 7
ús dels claudàtors VII: 12.2
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.33
(CD-ROM)
material d’acompanyament
— d’artefactes en tres dimensions
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.9
— de materials cartogràfics
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.2
— de reàlies
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.9
materials cartogràfics
contenidor
font d’informació en les referències
bibliogràfiques de materials
cartogràfics XXIII: 2.4.3.2
escales XXIII: 2.6.1.4.b
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.quadre, 2.4.3.2
material d’acompanyament
font d’informació en les referències
bibliogràfiques de materials
cartogràfics XXIII: 2.4.3.2
obres que emanen d’una sola entitat
XXIII: 2.5.1.2.a.f '
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.2
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materials gràfics
etiqueta
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.7
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.quadre, 2.4.3.7
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.7
matí XVII: 3.8.1, 3.8.2, 3.8.4
matinada XVII: 3.8.1, 3.8.4
medi ambient
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.13
(CD-ROM)
medicina
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.34
(CD-ROM)
mediúscula (tipografia) v. lletra versaleta
— cursiva v. lletra versaleta cursiva
meitat XII: 2.4.1.7
meitneri XII: 2.2.1.7 [17]
membres
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
memòries v. publicacions en sèrie
menció de responsabilitat [d’un document]
normalització XIV: 5.2.1.8, 5.2.1.9
— principal I: 1 [1], 2.1.1.1; XIII: 2.4.1,
2.4.1.3, 2.4.1.4
— secundària XIII: 2.4.3
menú principal
font d’informació en les referències
bibliogràfiques dels fitxers
informàtics XXIII: 2.4.3.8
menys (quantificador) v. t. els menys XII:
1.2.2, 6.2.a; XXI: 2.1.8
menys (tipografia)
mida II: 2.7.figura; VII: 16.15.1
usos VII: 1.4.3, 8.5.b, 16.15; XII: 4.1.i
[65]
usos abusius VII: 16.15.3
més (quantificador) v. t. els més XII: 1.2.2,
6.2.a; XXI: 2.1.8
més tard XVII: 4.13
mesos
dies v. dies del mes
en les expressions de temps XVII: 3.4
ús de les preposicions XVII: 3.4
escrits amb xifres romanes XII: 5.1.b
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.3
mestral (vent) XVI: 3.10.quadre
mesura (física) v. mesurament
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mesura (tipografia) II: 2.4, 3.3.3.3
amplària v. amplària de la caixa [de text]
mesurament (física)
instruments v. instruments de mesurament
unitats v. unitats de mesurament
metacercadors lingüístics XXIII: 12
metall v. indústria del metall
meteorologia
fenòmens
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.10
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.35
(CD-ROM)
metonímia v. noms metonímics
-metra
NOPCT X: 4.3.1.b
metre
unitat fonamental de longitud del sistema
internacional IX: 6.2.c [10]
mica (quantificador) v. t. gens ni mica, una
mica [de] XII: 6.2.a
microcòpies opaques v. microformes
microfilms v. micorformes
microfitxes v. microformes
microformes
fitxa del títol
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.10
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.quadre, 2.4.3.10
fotograma del títol
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.10
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.2.10
mig / mitja XII: 2.4.1.1, 2.4.1.6
mig filet (tipografia)
com a separador VII: 16.2.e; XIII: 1.5.1,
1.5.6
mig quadratí (tipografia) II: 3.3.5.b,
3.3.5.b.figura'
mig to (tipografia) II: 6.3.a
migdia XVII: 3.8.1, 3.8.4
migjorn (vent) XVI: 3.10.quadre
mil (col·lectiu) XII: 2.6.2
mil i un XII: 2.6.2 [42]
milenar v. un milenar [de]
miler v. un miler [de]
milers XII: 2.2.1.8.c
miliard XII: 2.2, 2.2 [9], 2.2.2.7, 2.6.2 [43],
3.1.e
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milícia v. t. exèrcit, lleves obligatòries, servei
militar
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.36
(CD-ROM)
milió XII: 2.2 [8], 2.2.1.6, 2.2.1.8, 2.2.2.7,
3.1.e
com a col·lectiu XII: 2.6.2
milionèsim XII: 2.4.1.5
múltiples
escriptura XII: 2.3.1.4
no porta guionet en formar compostos
XII: 2.4.1.2
militància
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
mil·lennis v. t. períodes (sota anys)
escriptura XII: 3.2.2.c
mil·lèsim XII: 2.4.1.1
múltiples
escriptura XII: 2.3.1.4, 2.4.1.4
no porta guionet en formar compostos
XII: 2.4.1.2
mil·límetre (tipografia)
unitat de longitud II: 2.7.figura
mils XII: 2.2.1.8.c, 2.6.2 [41]
mils i mils XII: 2.6.2 [41]
mineria
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.37
(CD-ROM)
ministeri
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
minúscules v. lletra minúscula
minuts (astronomia, geografia, física,
matemàtiques) VII: 10.5.b; XII: 4.1.i,
4.2.1.i
separació a final de ratlla VI: 14.2
mirar XVIII: 4.2.2 XXI: 2.15
MIRAR + a
XXI: 2.1.5.1
míssils
numeració
escriptura XII: 4.2.4.1.h
mitja (adjectiu) v. mig / mitja
mitja línia (tipografia) II: 3.3.5.b
mitjanit XVII: 3.8.1
mitjans de comunicació
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.38
(CD-ROM)
mitjans de transport v. aeronaus, ferrocarrils,
naus, transport, vehicles
mitologia
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.2
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[mitologia]
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.46
(CD-ROM)
moaré (impremta) v. efecte moaré
models comercials
noms propis
ús de la lletra minúscula VIII: 3
modificadors
— aspectuals XVII: 2
— temporals XVII: 2
mol
unitat fonamental de quantitat de
substància del sistema internacional
IX: 6.2.c [10]
molestar XX: 3.1.2.1
molla (quantificador) XII: 6.2.a
molt XII: 1.2.2, 6.2.e
molts XXI: 2.1.8
món (quantificador) v. t. un món [de] X:
8.4.1
monografia v. t. monografies
concepte XXIII: 2.4.1.1
monografies v. t. cadascuna de les
disciplines, monografia
característiques XXIII: 2.8.3
col·lecció XXIII: 2.11
enumeració XXIII: 2.11.3
informació XXIII: 2.11.4
títol propi XXIII: 2.11.1
puntuació XXIII: 2.11.2
descripció física XXIII: 2.10.1
designació específica de material XXIII:
2.6.1.4.b, 2.8.1
designació general de material XXIII:
2.6.1.4.a
dimensions XXIII: 2.10.1.3
documents suplementaris XXIII:
2.10.1.4.a
edició XXIII: 2.7.1
precisions XXIII: 2.7.1.2
extensió del document XXIII: 2.10.1.1
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.quadre, 2.4.3.1
il·lustracions XXIII: 2.10.1.2, 2.10.1.4
informació addicional v. informació
complementària
informació complementària del títol
XXIII: 2.6.1.3, 2.12
altres edicions XXIII: 2.12.2
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altres obres XXIII: 2.12.2
edicions facsimilars XXIII: 2.12.3
edicions fotocopiades XXIII: 2.12.3
ordre de les dades XXIII: 2.12.1
material d’acompanyament XXIII:
2.10.1.4
material d’il·lustració XXIII: 2.10.1.2,
2.10.1.4
menció de l’edició XXIII: 2.7.1.1
numeració XXIII: 2.10.1.1.b
número normalitzat XXIII: 2.13.1
obres multivoluminars XXIII: 2.10.1.1.b,
2.10.1.3
part d’obra
títol XXIII: 2.6.3.1
— propi XXIII: 2.6.3.1
publicacions vàries XXIII: 11
(CD-ROM)
reculls bibliogràfics XXIII: 10.1
(CD-ROM)
referències bibliogràfiques XIII: 2.5.1,
2.5.3; XXIII: 2.4.1.1
subcol·lecció XXIII: 2.11
subtítol XXIII: 2.6.1.3
tipus de material XXIII: 2.10.1.4.b
títol XXIII: 2.6.1
— propi XXIII: 2.6.1.1
— paral·lel XXIII: 2.6.1.2
— antigues XXIII: 2.9.1.1
— en estoig XXIII: 2.10.1.1.a
— en línia
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.1.1.b
— en portafolis XXIII: 2.10.1.1.a
— impreses
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.1.1.a
— publicades en doble suport
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.1.1.c
— sense títol col·lectiu XXIII: 2.6.1.1
monotípia (impremta) II: 5.2.1
monuments
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.9.9
morfema
concepte VI: 2.1 [8]
— de derivació VI: 2.1 [8]; X: 4.1.1 [12]
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mostres (‘exposicions’)
noms propis
ús de la lletra majúscula IV: 2.2.h
ús de les cometes IV: 2.2.h
mostres (‘quantitat petita d’una cosa’)
preparades per a observació v. artefactes en
tres dimensions
— de microscopi v. artefactes en tres
dimensions
mot v. t. noms
— compost VI: 2.1
— derivat VI: 2.1
— primitiu v. arrel [d’un mot]
— significatiu VII: 10.4.4
— simple VI: 2.1
motiu v. sobrenoms
concepte VIII: 3.1.3
Muga, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
Mugueta, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
múltiples
unitats de la física i de la informàtica
formes prefixades IX: 5.3.b; XII:
2.6.17
prefixos v. formes prefixades (sota
múltiples / unitats de la física i de la
informàtica)
municipis v. aquest concepte sota topònims
capitals de comarca XVI: 3.6.2 (també en
el CD-ROM)
codis postals XVI: 3.7.2 (CD-ROM), 4.2
entitat administrativa superior XVI: 3.7.2
(CD-ROM)
nom oficial XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
nom tradicional (si no hi ha nom oficial en
català) XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
— catalanoparlants v. aquest concepte
sota Osca, Saragossa, Sardenya, Terol
— dels Països Catalans v. aquest
concepte sota Alguer, Balears,
Catalunya, Catalunya del Nord,
Comunitat Valenciana, Principat
d’Andorra
munió (quantificador) v. una munió [de]
munt (quantificador) v. un munt [de]
muntanyisme
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.22
(CD-ROM)
muntatge (impremta, tipografia) II: 10
música v. t. cançons, obres musicals
agrupacions
designació numèrica
escriptura XII: 2.6.5
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compassos
escriptura XII: 4.1.0
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.quadre, 2.4.3.4
intervals
denominació XII: 3.3.b
notes
noms
ús de la lletra minúscula VIII:
3.3.6.7
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.4,
2.4.3.4
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.39
(CD-ROM)
mylar (angl.) (impremta) II: 10.b
n (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
ñ (lletra de l’alfabet espanyol) XIV: 2.4 [2]
ordenació alfabètica XIV: 2.4 [3]
naips
denominació dels pals XII: 3.2.1.f
naus v. t. aeronaus, marques [registrades]
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.3
numeració
escriptura XII: 4.2.h
-nauta
NOPCT X: 4.3.1.b
nàutica
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.40
(CD-ROM)
necessitar XX: 5.2
neerlandès
diccionaris plurilingües XXIII: 5.23
(CD-ROM)
ordenació alfabètica d’antropònims XIV:
5.2.8
negreta v. lletra negreta
neguitejar XX: 3.1.2.3
neologismes XV: 1
reculls XXIII: 6.16 (CD-ROM)
nervis (enquadernació, tipografia) II: 12.1.s
nexes gramaticals
separació en els títols v. separació de mots
en els títols
ni gota v. gens ni gota
ni mica v. gens ni mica
ningú XII: 1.2.3, 7.3; XXI: 2.1.8
NIPO v. número normalitzat
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nissagues v. t. dinasties, llinatges
nit XVII: 3.8.1, 3.8.3, 3.8.4
no- (prefix) VII: 9.1.c; XV: 4.2.2.2.b
no + ESTAR + que XIX: 2.3.2.1
no gaire lluny XVI: 2.2.2
no + PODER + ser XIX: 2.3.1.1
no + SER + res XIX: 2.3.1.1
nobiliària
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.26
(CD-ROM)
Noguera, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
-nom / -noma
NOPCT X: 4.4.1.a
nombre v. t. nombres, quantificadors numerals
— atòmic [dels elements químics] XII:
4.1.n [67]
— d’àtoms [dels elements químics] XII:
4.1.n [67]
— de massa [dels elements químics] XII:
4.1.n [67]
— imparell XII: 1.2.1 [3]
— parell XII: 1.2.1 [3]
— senar XII: 1.2.1 [3]
nombres v. t. nombre, quantificadors numerals
XII: 1.2.1 [3]
poden indicar numeració
escriptura XII: 4.2.c
la coma els separa de l’enunciat
precedent VII: 2.6.e
producte factorial
ús del signe d’admiració VII: 7.4.2.b
— d’ordre v. numerals cardinals, numerals
ordinals
— decimals
escriptura amb lletres XII: 2.5, 2.4.1.4,
3.3.g
escriptura amb xifres XII: 2.4.2, 4.1.e
ús de la coma VII: 2.6.f ; XII:
2.2.1.6, 2.2.2.3, 2.5.2.2
ús abusiu del punt XII: 2.2.2.3
— dígits XII: 1.2.1 [3], 2.2.2.1
— fraccionaris v. t. numerals partitius
en les indicacions horàries XVII: 3.9.7
[30]
escriptura amb lletres XII: 2.4, 2.4.1.3,
3.1.g
escriptura amb xifres XII: 2.4.2, 2.4.2.1
ús del punt XII: 2.4.2.1
— negatius
ús del guió VII: 8.4.b
— ordinals v. numerals ordinals
— romans v. xifres romanes
— trencats v. nombres fraccionaris
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Nomenclàtor oficial de toponímia major de
Catalunya VIII: 3.3.9.4 [44]; XVI:
3.3.2 [16], 3.7.3.3 [49], 3.7.2.4
només que XXI: 3.2.1
nòmina
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
noms v. t. noms propis, NOPCT
— apel·latius XVI: 3.1.4, 3.3.5, 3.3.6
— científics
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.2;
VIII: 3.2
ús de la lletra majúscula VIII: 3.2
— col·lectius X: 6.2.2
— comercials
noms propis
ús de la minúscula VIII: 3
— compostos XV: 4.1.1, 4.2
formació del femení X: 4.5
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.g
— comuns
esdevinguts noms propis VIII: 3
ús de la lletra minúscula VIII: 3
usats per antonomàsia VIII: 3.1.3
— d’accidents geogràfics v. topònims
— d’animals v. animals, noms científics
— d’espècies animals v. animals
— d’espècies vegetals v. vegetals
— d’ètnies v. ètnies
— d’oficis v. NOPCT
— de càrrecs v. NOPCT
— de coses v. coses
— de fonts v. antropònims
— de llengües v. llengües
— de lloc v. topònims
— de persona v. t. antropònims
— de pila v. antropònims
— de professions v. NOPCT
— de races v. races
— de títols acadèmics v. NOPCT
— de títols nobiliaris v. NOPCT
— de titulacions v. NOPCT
— de vegetals v. vegetals, noms científics
— derivats VI: 2.1
— epicens X: 6.2.3 [45]
— específics
espècies animals i vegetals
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.2;
VIII: 3.2
ús de la lletra majúscula VIII: 3.2
— familiars v. antropònims
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[noms]
— genèrics v. noms apel·latius
espècies animals i vegetals
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.2;
VIII: 3.2
ús de la lletra majúscula VIII: 3.2
— gentilicis v. gentilicis
— metonímics
formació del femení X: 4.6
— no normatius
acceptació XV: 7, 7.2
— patronímics v. patronímics
noms propis
esdevinguts noms comuns VIII: 3, 3.1.1
romanització v. transcripció (sota noms
propis)
topònims v. aquest concepte sota
l’entrada corresponent
transcripció XI: 2.12.2, 2.4 [1]
transliteració XI: 2, 2.3, 2.4 [1]
ús abusiu de la lletra cursiva XVI: 3.7.5.1
ús abusiu de les cometes XVI: 3.7.5.1
ús de la lletra majúscula VIII: 3; XVI:
3.7.5, 3.7.6, 3.7.7
ús de la lletra minúscula XVI: 3.7.5.3,
3.7.6 [52]
— compostos
ús de la lletra majúscula VIII: 3,
3.3.9.4
— de dinasties v. t. antropònims
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.4
— de llinatges v. t. antropònims
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.4
— de persona v. antropònims
— estrangers XI
associacions cíviques XI: 5.4
cançons XI: 6.4
centres d’ensenyament privats XI: 5.3
centres d’ensenyament públics XI: 4.3
clubs esportius XI: 5.5
amb topònim XI: 5.5.1
sense topònim XI: 5.5.2
concerts XI: 6.4
divinitats
ús de la lletra majúscula VIII:
3.1.2, 3.1.3
documents jurídics XI: 6.5
empreses privades XI: 5.2
empreses públiques XI: 4.2
entitats bancàries privades XI: 5.1
entitats culturals privades XI: 5.3
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entitats culturals públiques XI: 4.3
entitats culturals semipúbliques XI: 4.3
éssers mitològics
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.2
federacions XI: 5.6, 5.6 [7]
institucions i entitats privades XI: 5
institucions i entitats públiques XI: 4
llibres XI: 6.1
marques registrades XI: 5.7
obres d’art XI: 6.3
obres musicals XI: 6.4
organismes administratius XI: 4.1
organitzacions internacionals públiques
XI: 4.4
partits polítics XI: 5.4
pel·lícules XI: 6.2
persones v. antropònims
publicacions en sèrie XI: 6.1
quartets XI: 6.4
simfonies XI: 6.4
sonates XI: 6.4
textos normatius XI: 6.5
títols d’obres i documents XI: 6
traducció XI: 1.2
traducció funcional XI: 1.2
— opacs XI: 1.2
— transparents XI: 1.2, 4
nona (hora) XII: 3.3.c
NOPCT (‘noms d’oficis, professions, càrrecs i
titulacions’)
formació del femení X: 4
formes irregulars X: 4.8
formes no recollides pels diccionaris
generals X: 5
manlleus X: 4.7
noms aguts acabats en consonant X:
4.2
noms invariables amb morfema de
derivació X: 4.2.1.b
noms invariables sense morfema de
derivació X: 4.2.2.b
noms variables amb morfema de
derivació X: 4.2.1.a
noms variables sense morfema de
derivació X: 4.2.2.a
noms aguts acabats en vocal o diftong
X: 4.1
amb morfema de derivació X: 4.1.1
sense morfema de derivació X:
4.1.2
noms compostos X: 4.5
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[NOPCT (‘noms d’oficis, professions, càrrecs i
titulacions’)]
[formació del femení]
noms metonímics X: 4.6
noms plans o esdrúixols acabats en
consonant X: 4.4
noms invariables amb morfema de
derivació X: 4.4.1.b
noms invariables sense morfema de
derivació X: 4.4.2.b
noms variables amb morfema de
derivació X: 4.4.1.a
noms variables sense morfema de
derivació X: 4.4.2.a
noms plans o esdrúixols acabats en vocal
X: 4.3
noms invariables amb morfema de
derivació X: 4.3.1.b
noms invariables sense morfema de
derivació X: 4.3.2.b
noms variables amb morfema de
derivació X: 4.3.1.a
noms variables sense morfema de
derivació X: 4.3.2.a
formes inclusives no sexistes X: 8.4.9
França
regles de feminització X: 3.2.2
traducció XI: 7.5.1
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.41
(CD-ROM)
normes
— articulades v. normes jurídiques
— d’àmbit general
títol
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.9.6
— DIN II: 3.3.1.b [9]
— ISO VII: 15.2 [80]; XII: 2.2.2.2,
2.2.2.2 [18]; XIII: 4; XVI: 4.2.4
— jurídiques v. t. documents oficials
parts
noms
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.8.3
numeració
escriptura XII: 4.2.c, 4.3, 5.1.i
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.2.1.b
títols
ús de la lletra majúscula IV: 2.2.d
ús de la lletra rodona IV: 2.2.d
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tramitacions
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.8.1, 3.3.8.2
ús de recursos no sexistes X: 6.7.4
noruec v. t. å
ordenació alfabètica d’antropònims XIV:
5.2.6
notacions horàries v. indicacions horàries
notar XVIII: 4.2.2
notes (tipografia) v. t. crida [de nota] I:
2.1.3.a, 2.1.1.2.b, 3.1.1.2.g, 3.1.1.3.c;
XIII: 1
citació bibliogràfica dins el text XIII:
1.4.2.7
col·locació XIII: 1.5
compaginació II: 8.1.3.c, 8.1.2.g
continuació XIII: 1.5.1, 1.5.6
elements XIII: 1.3, 1.4
numeració XIII: 1.6
en obres amb més d’una classe de
notes v. t. notes classe XIII:
1.6.2
en obres amb una classe de notes
XIII: 1.6.1
en textos amb més d’una columna
v. t. notes a textos en columnes
XIII: 1.6.3
escriptura XIII: 1.3, 1.3.3, 1.4, 1.5, 1.6
pàgines que en tenen moltes XIII: 1.5.7
senyals de crida v. crida [de nota]
tipus XIII: 1.2
transcripció XIII: 1.3, 1.3.1, 1.3.2
— a la descripció bibliogràfica XIII: 2.4.8
— a peu de pàgina XIII: 1.5.1
llargues XIII: 1.5.6
referències bibliogràfiques XXIII:
2.3.2
— a textos en columnes XIII: 1.5.5
— al final de l’obra XIII: 1.5.2
referències bibliogràfiques XXIII:
2.3.2
— al final del capítol XIII: 1.5.2
referències bibliogràfiques XXIII:
2.3.2
— bibliogràfiques VII: 11.1.g; XXIII:
2.3.2
ús de la coma VII: 2.6.d
— de l’autor/ra XIII: 1.2.1
— de l’editor/ra XIII: 1.2.3
— del curador/ra v. notes de l’editor/ra
— del traductor/ra XIII: 1.2.2
— entre el text XIII: 1.5.4

XVI, § 3

Part cinquena: Índex analític

[notes (tipografia)]
— marginals XIII: 1.5.8
— musicals v. música
— referents a conceptes dins de quadres
XIII: 1.5.3
noticiaris v. enregistraments audiovisuals
novena (pregària) XII: 3.3.f
num + de + hora XVII: 3.9.12
num + i escaig XII: 2.6.4
num + i tants XII: 2.6.4
num + minut[s] abans de la/les + hora XVII:
3.9.7 [32]
num + minut[s] per a la/les + hora XVII:
3.9.7 [32]
num + quart[s] per a la/les + hora XVII:
3.9.7 [32]
num + vegades més XII: 2.5.3
numeració v. nombres, números
numerals v. t. número (quantificador),
números [d’ordre] XII: 1, 1.2, 1.2.1, 2
composició XII: 2
escriptura amb lletres XII: 2.1.1
usos XII: 3
escriptura amb xifres aràbigues XII: 2.1.1
usos XII: 4
escriptura amb xifres romanes XII: 2.1.1
usos XII: 5
partició a final de ratlla v. t. numerals /
separació de correlacions VI: 1.10
separació de correlacions v. t. numerals /
partició a final de ratlla VI: 14.4
ús del punt VII: 4.3.e
— cardinals v. t. quantitats XII: 1.2.1
[3], 2.2
escriptura amb lletres XII: 2.1.2
composició XII: 2.2.1
— dels derivats XII: 2.2.1.5
[16]
formació del plural XII: 2.2.1.2
escriptura amb xifres aràbigues XII:
2.1.2, 2.2.1.4
composició XII: 2.2.2
correlacions v. t. numerals, separació
de correlacions XII: 2.2.2.6
que tenen decimals v. t. nombres
decimals XII: 2.2.2.2 [16],
2.2.2.3, 2.5.2.2
que tenen més de tres xifres XII:
2.2.2.2
ús de l’espai fi XII: 2.2.2.2
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ús del parèntesi de tancament VII:
11.1.h
ús del punt XII: 2.2.2.2
funcions gramaticals XII: 2.2
gènere de l’article que els precedeix
XII: 2.2.1.8
molt llargs d’enunciar XII: 2.2.1.6
ús de la coma XII: 2.2.1.6
ús del guionet XII: 2.2.1.5
usos XII: 2.2.1.2 [12], 3.1, 3.2.1
— col·lectius XII: 2.6, 2.6.1 [37]
agrupacions de síl·labes XII: 2.6.9
agrupacions de versos XII: 2.6.8
agrupacions musicals XII: 2.6.5
elements d’un conjunt XII: 2.6.4,
2.6.5, 2.6.6, 2.6.7
emprats en geometria XII: 2.6.10,
2.6.11
emprats en poesia XII: 2.6.8, 9
escriptura XII: 2.1.2
freqüència XII: 2.6.15
múltiples XII: 2.6.16
períodes d’anys XII: 2.6.12, 2.6.13,
2.6.14
submúltiples XII: 2.6.16
— decimals v. numerals partitius
— distributius XII: 1.2.1, 1.2.3
escriptura XII: 2.1.2
— fraccionaris v. numerals partitius
— múltiples v. numerals multiplicatius
— multiplicatius XII: 2.5
escriptura XII: 2.1.2
formació del femení XII: 2.5.1
funcions gramaticals XII: 2.5.1
— ordinals v. t. números [d’ordre] XII:
2.2.1.4, 2.3
escriptura amb lletres XII: 2.1.2
composició XII: 2.3.1
flexió XII: 2.3.1.2, 2.3.1.4
forma del femení XII: 2.6.2, 2.6.3
formació del plural XII: 2.3.1.5
formes sinònimes XII: 2.3.1.4
usos XII: 2.3.1.5 [23], 3.2.2
escriptura amb xifres aràbigues XII:
2.1.2
composició XII: 2.3.2
designació d’apartats XII: 2.3.2.4
designació de format de pàgina
XII: 3.3.b [57]
ús de l’espai fi XII: 2.3.2.3
ús de la coma XII: 2.3.2.4
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[numerals]
[— ordinals]
ús de les lletres volades XII: 2.3.2.2
ús del parèntesi de tancament VII:
11.1.h
ús del punt XII: 2.3.2.2, 2.3.2.3
escriptura amb xifres romanes XII:
2.1.2; XVII: 3.1 [12]
composició XII: 2.3.3
indicació de repetició XII: 5.1.e
indicació de successió XII: 5.1.d
ús de les lletres volades XII: 2.3.3.1
funcions gramaticals XII: 2.3
símbols IX: 5.5
ús en les referències bibliogràfiques
XXIII: 2.4.5.1.4t
— — de repetició XII: 3.2.2.b, 5.1.e
— partitius v. t. nombres fraccionaris
XII: 2.4
nombres decimals XII: 2.4
escriptura amb lletres
composició XII: 2.4.1
que designen intervals musicals
XII: 3.3, 3.3 [56]
ús del guionet XII: 2.4.1.2,
2.3.1.3
usos XII: 3.3
escriptura amb xifres XII: 2.1.2
composició XII: 2.4.2
— proporcionals v. numerals
multiplicatius
número (‘exemplar’)
— monogràfic XXIII: 2.8.2.2.b
número (quantificador) v. t. numerals XII:
1.2.1 [3]
en les publicacions en sèrie v. t. volum
IV: 4.2.f ; XXIII: 2.8.2.2.a
— d’ordre v. números [d’ordre]
— normalitzat IX: 5.7; XIII: 2.4.9;
XXIII: 2.13
— volat v. crida [de nota]
números [d’ordre] v. t. numerals,
quantificadors XII: 1.1 [1], 1.2.1 [3],
2.1.3
alineació XII: 2.2.2.9, 2.3.3.11; XIII: 1.3
correlacions XII: 2.2.2.6
escriptura amb lletres XII: 3.2
escriptura amb xifres aràbigues XII: 4.2
correlacions XII: 2.2.2.6
escriptura amb xifres romanes XII: 5.1
ús del punt VII: 4.3.c
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-ny / -nya
NOPCT X: 4.2.2.a
o (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
-o / -a
NOPCT X: 4.3.2.a
-ó / -ona
NOPCT X: 4.1.1
objectes naturals v. artefactes en tres
dimensions
obra v. t. obres
concepte XXIII: 2
obres v. t. obra, referències bibliogràfiques
— d’art
originals v. t. materials gràfics
en tres dimensions v. artefactes en
tres dimensions
reproduccions en dues dimensions v. t.
materials gràfics
— d’exposició v. artefactes en tres
dimensions
— de responsabilitat col·lectiva XXIII:
2.5.1.2.a
— de responsabilitat compartida XXIII:
2.5.1.2.b
— de responsabilitat mixta XXIII:
2.5.1.2.d
— de televisió
títol VII: 10.4.2
— emanades d’una sola entitat XXIII:
2.5.1.2.a
— impreses v. llibres, monografies,
publicacions en sèrie
— lexicogràfiques
ús del punt VII: 4.4.d
— multivoluminars XXIII: 2.10.1.1.b,
2.10.1.3
— musicals
harmonització XIII: 3.2.6 [25]
numeració
escriptura XII: 3.3.b [55], 4.2.g
número
escriptura XIII: 3.1, 3.2
referències bibliogràfiques XIII: 3;
XXIII: 2.4.2.4
dins un text XIII: 3.1
en els programes XIII: 3.2
escriptura XIII: 3.1, 3.2
— — anònimes XIII: 3.2.6 [25]
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[obres]
— religioses v. t. novena, pregràries,
responsori
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.3
obrir XX: 4.1.1.1
observar XVIII: 4.2.2
obviar XX: 3.2.4, 3.2.8
occità v. t. aranès VI: 5 [25]
bibliografia XXIII: 3.7 (CD-ROM), 5.24
(CD-ROM)
diccionaris plurilingües XXIII: 5.24
(CD-ROM)
publicacions relacionades amb la llengua
XXIII: 3.7 (CD-ROM)
octava (música) XII: 3.3.b, 3.3.e
ocupar XX: 4.1.2.1
odes
numeració
escriptura XII: 5.2.1.f
odònims v. t. topònims
concepte VIII: 3
noms comuns que han esdevingut noms
propis VIII: 3
ofertes de treball
redacció no sexista X: 6.7.5.2
oficina
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
Oficina d’Onomàstica v. Institut d’Estudis
Catalans
Oficina de Correcció i Assessorament
Lingüístics [de l’Institut d’Estudis
Catalans] (des del juny de 2000 fins al
mes de febrer del 2007) v. Institut
d’Estudis Catalans, Servei de Correcció
Lingüística
Oficines Lexicogràfiques v. Institut
d’Estudis Catalans
oficis
noms v. NOPCT
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.41
(CD-ROM)
òfset (impremta) II: 11.2, 5.2.2
-ol
NOPCT X: 4.4.2.b
-ol / -ola
NOPCT X: 4.2.1.a
olorar XX: 5.2
omissions
ús de la coma VII: 2.4
omplir XV: 3.3
onomàstica v. t. noms propis, Oficina
d’Onomàstica, toponímia, topònims
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comarques dels Països Catalans XVI: 3.6
(també en el CD-ROM)
municipis dels Països Catalans XVI: 3.7.2
(també en el CD-ROM)
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.42
(CD-ROM)
onomatopeies
reculls lexicogràfics XXIII: 6.5 (CD-ROM)
operadors matemàtics v. t. símbols
escriptura IV: 3.2.3.e
òperes
numeració dels actes
escriptura XII: 5.1.k
opuscle
concepte XXIII: 2.4.2.1.b [20]
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.1,
2.4.3.2
oracions VII: 1.2
elements marc VII: 2.1, 2.2.3
introducció amb una conjunció
ús del punt i coma VII: 3.d
ordre dels elements
ús de la coma VII: 2.1
desplaçaments
ús de la coma VII: 2.1.3
ús del punt i coma VII: 3.a
— adversatives VII: 2.3
— amb verb el·líptic
ús del punt i la coma VII: 3.c
— causals VII: 2.3
— condicionals XVIII: 3.5, 4.2.4
— consecutives VII: 2.3
ús de la coma VII: 2.3
— coordinades
elements paral·lels
ús de la coma VII: 2.2.4
ús de la coma VII: 2.3, 2.3.5
— — copulatives VII: 2.3
elisió del verb VII: 2.3.1.h
ús de la coma VII: 2.3, 2.3.1
— — disjuntives VII: 2.3
ús de la coma VII: 2.3.2
— — distributives VII: 2.3
ús de la coma VII: 2.3.3
— — il·latives VII: 2.3
ús de la coma VII: 2.3.4
— copulatives v. aquest concepte sota
oracions coordinades
— d’infinitiu v. infinitiu oració
— de gerundi v. gerundi
— de relatiu v. oracions relatives
— disjuntives v. aquest concepte sota
oracions coordinades
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[oracions]
— distributives v. aquest concepte sota
oracions coordinades
— exclamatives VII: 7.1.3
fragmentàries VII: 7.1.3.c
parcials VII: 7.1.3.b
totals VII: 7.1.3.a
— finals XVIII: 2.1.6
— il·latives v. aquest concepte sota
oracions coordinades
— independents
ús de la coma VII: 2.3.1.g
— interrogatives VII: 7.1.1, 7.1.2
directes VII: 7.3.1.a
dobles VII: 7.3.1.c
fragmentàries VII: 7.1.1.c
indirectes VII: 7.3.1.c
parcials VII: 7.1.1.b, 7.3.1.c
seguides VII: 7.3.1.b
totals VII: 7.1.1.a, 7.3.1.c
disjuntives VII: 7.3.1.c
— relatives
ús de la coma VII: 2.2.1
— — adnominals
ús de la coma VII: 2.2.1.1.3
— — especificatives
ús de la coma VII: 2.2.1.1.1
— — explicatives
ús de la coma VII: 2.2.1
— subordinades
— — adverbials XVII: 1.3
ús de la coma VII: 2.2.3
— — condicionals
ús de la coma VII: 2.2.3.2
— — substantives
ús de la coma VII: 2.2.3
— temporals XVIII: 3.9
ordenació
— alfabètica XIV
— — contínua XIV: 4, 4.1
— — d’antropònims XIII: 2.4.1;
XIV: 5.2
alemanys XIII: 2.4.1.2.a; XIV:
5.2.3
anglosaxons XIII: 2.4.1.2.b; XIV:
5.2.1.9 [15], 5.2.4
àrabs XIV: 5.2.5
beats XIV: 5.2.1.6
brasilers XIV: 5.2.13
escandinaus XIV: 5.2.6
eslovens XIV: 5.2.15
espanyols XIII: 2.4.1.2.c; XIV: 5.2.7
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flamencs XIV: 5.2.8
francesos XIII: 2.4.1.2.d; XIV:
5.2.9
hebraics XIV: 5.2.10
hispanoamericans XIII: 2.4.1.c;
XIV: 5.2.7
italians XIII: 2.4.1.2.e; XIV:
5.2.11
japonesos XIV: 5.2.12
neerlandesos XIV: 5.2.8
papes XIV: 5.2.1.4
personatges històrics romans XIV:
5.2.1.2
personatges medievals XIII:
2.4.1.2.e
portuguesos XIII: 2.4.1.2.f ; XIV:
5.2.13
preposicions i altres partícules v. t.
cada gentilici sota ordenació
alfabètica d’antropònims XIV:
5.2.1.10
prínceps / princeses XIV: 5.2.1.4
romanesos XIV: 5.2.14
sants XIV: 5.2.1.6
sobirans XIV: 5.2.1.4
títols nobiliaris XIV: 5.2.1.7
txecs XIV: 5.2.15
xinesos XIV: 5.2.16
— — d’infinitius anglesos XIV: 5.3.1
— — de dígrafs XIV: 2.10
— — de malnoms v. ordenació
alfabètica de sobrenoms
— — de motius v. ordenació alfabètica
de sobrenoms
— — de mots XIV: 2
amb accent gràfic XIV: 2.6, 2.8,
2.9, 5.3.4
amb ç XIV: 2.4, 2.8
amb dièresi XIV: 2.6, 2.8, 2.9,
5.3.4
amb guionet XIV: 2.5, 2.8, 5.3.3
amb l·l XIV: 2.3, 2.8, 2.10
amb lletra majúscula XIV: 2.7, 2.8
casos especials XIV: 3
compostos químics XIV: 3.5
noms d’empreses XIV: 5.3.5
noms d’entitats XIV: 5.3.5
homògrafs XIV: 3.1
— — de noms propis
persones v. ordenació alfabètica
d’antropònims
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[ordenació]
[— alfabètica]
— — de pseudònims v. ordenació
alfabètica de sobrenoms
— — de referències bibliogràfiques
XIV: 5.2.1.8; XXIII: 2.3.1.1,
2.3.1.2, 2.3.2
— — de renoms v. ordenació alfabètica
de sobrenoms
— — de símbols IX: 7.2
— — de sintagmes XIV: 4
amb separadors XIV: 5.3.6
casos especials XIV: 5
— — de sobrenoms XIV: 5.2.1.1
— — de títols XIV: 3.3 [7], 5.3.2
— — de topònims XIV: 5.1, 5.3.4
— — de xifres aràbigues XIV: 3.3.3
— — de xifres romanes XIV: 3.4
— — discontínua XIV: 4, 4.2
amb nexes XIV: 4.2
sense nexes XIV: 4.2.1 [10]
— alfanumèrica XIV: 3.3
xifres aràbigues XIV: 3.3
xifres romanes XIV: 3.4
— cronològica XXIII: 2.3.1.2
— temàtica XXIII: 2.3.1.3
ordinals v. numerals ordinals
orella (tipografia) IV: 1.1.figura
òrfena (tipografia) v. línia òrfena
organismes
noms propis
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.a [12]
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.5
ús de la lletra rodona IV: 2.2.f
— compostos
ús del guionet VIII: 3.3.5.6
Organització Internacional per a la
Normalització VII: 15.2 [79]; XI:
2.3; XIII: 2.6.2, 4
origen
denominacions v. denominacions d’origen
originals (tipografia)
correcció V: 1, 2
d’il·lustracions v. originals gràfics
signes v. signes
per a edició electrònica I: 4
uniformització III: 3.1
— en suport magnètic I: 4.1
— gràfics I: 1, 2.1.2, 3.1.2
— literaris I: 1, 2.1.1, 3.1.1
com a producte final I: 2
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mecanografiats per ser editats I: 3.1.1
per ser editats I: 3
ornamentació (tipografia) II: 6.1 [20]
orografia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.49
(CD-ROM)
ortoèpia v. pronúncia
ortografia
reculls lexicogràfics XXIII: 6.14
(CD-ROM)
signes
escriptura v. puntuació, signes,
tipografia
-ós / -osa
NOPCT X: 4.2.1.a
Osca v. t. Aragó XVI: 3.6
comarques amb municipis catalanoparlants
llista XVI: 3.6.2 (també en el
CD-ROM)
municipis catalanoparlants
llista XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
oxàliques (impremta) II: 10.b; III: 6, 7
ozalids (impremta) II: 10.b; III: 6, 7
p (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
pactes
títol
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.8.5
pagar XX: 4.1.1.1
pagesia
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
pàgina (tipografia) v. t. pàgina web, pàgines
dimensions II: 3.3.1
— blanca II: 8.1.1.h
— de cortesia II: 8.2.1.a
— de crèdits v. t. contraportada II:
8.2.1.e
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3
— de dedicatòria I: 3.1.1.1.c
— de drets v. t. pàgina de crèdits II:
8.2.1.e
— [de nombre] imparell II: 8.2.1.e [28]
— [de nombre] parell II: 8.2.1.e [28]
— de prova II: 3.2
— del paper II: 3.3.1.a
— de respecte v. pàgina de cortesia
— imparella v. pàgina de [nombre]
imparell
— parella v. pàgina de [nombre] parell
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pàgina web v. t. adreça d’Internet VII:
16.3.m, 16.4.b
ús de la lletra cursiva en l’adreça IV: 3.2.1
ús de la lletra rodona en l’adreça IV: 2.2.q
ús del subratllat en l’adreça IV: 3.2.1
pàgines v. t. pàgina, pàgina web
doble numeració XXIII: 2.10.1.1.b
nombre XXIII: 2.10.1.1.b
numeració I: 2.2.4, 3.2.3; XXIII:
2.10.1.1.b
País Valencià v. t. Comunitat Valenciana
XVI: 3.6.1.f [29]
actuacions contra el sexisme X: 3.3.3
Països Catalans v. t. capitals de comarca,
comarques, municipis XVI: 3.6, 3.7.2
actuacions contra el sexisme X: 3.3
pal (tipografia) IV: 1.1.figura
palaus
noms propis XVI: 3.7.6
ús de la lletra majúscula en el genèric
Palau XVI: 3.7.6 [53]
pam (quantificador) v. un pam [de]
pantalla de títol
font d’informació en les referències
bibliogràfiques dels fitxers
informàtics XXIII: 2.4.3.8
paper (impremta) v. t. indústria del paper
tipus II: 11.4
— de diari II: 11.4.1
— òfset II: 11.4.1
— ploma II: 11.4.1
papes
noms propis
ordenació alfabètica XIV: 5.2.1.4
paradigmes verbals
reculls lexicogràfics XXIII: 6.7 (CD-ROM)
paràgraf (tipografia) I: 2.2.3; VII: 1.2
acabat amb un etcètera VII: 2.3.1.c
composició II: 3.3.2
— compensada II: 3.3.2.a
— en culdellàntia II: 3.3.2.d
— epigràfica II: 3.3.2.c
— irregular II: 3.3.2.b
— justificada II: 3.3.2.a
lletres que es poden deixar al final VI: 1.5
numeració
escriptura XII: 5.1.n
quantitats al principi XII: 3.1.f
signe VII: 1.4.3
— a la francesa II: 3.3.2; V: 2.5, 3.2.5
— a la romàntica II: 3.3.2
— alemany v. paràgraf modern
— compensat II: 3.3.2.a
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— en culdellàntia II: 3.3.2.d
— en triangle II: 3.3.2
en els peus d’il·lustració VII: 13.4
— epigràfic II: 3.3.2.c
— espanyol v. paràgraf en triangle
— francès v. paràgraf a la francesa
— irregular II: 3.3.2.b
— justificat II: 3.3.2.a
— modern I: 2.2.3; II: 3.3.2
en els peus d’il·lustració VII: 13.4
— ordinari I: 2.2.3; II: 3.3.2
parcs
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.9.9
parell (quantificador) v. un parell [de]
parèntesi v. t. incisos, parèntesis angulars,
parèntesis angulars [aguts] VII: 1.4.1.a,
2.2, 2.8.a, 6.2.b, 7.3.2.a, 7.3.4.d, 7.4.4.e,
8.6.d, 10.6.b, 11, 12.1.a; XV: 3
coincidència amb altres signes de puntuació
VII: 11.3
coincidència amb claudàtor VII: 11.3.f
coincidència amb coma VII: 11.3.f
coincidència amb guió VII: 11.3.a, 11.3.f
coincidència amb lletra cursiva IV: 3.2.2.f
coincidència amb lletra rodona IV: 3.1.2
coincidència amb punt VII: 11.3.a, 11.3.b
coincidència amb punts suspensius VII:
11.3.a
coincidència amb signe d’admiració VII:
11.3.a
coincidència amb signe d’interrogació
VII: 11.3.a
escriptura IV: 3.1.2.b
usos
com a recurs no sexista VII: 11.1.j; X:
6.6.1.2
en la representació gràfica de dobles
formes X: 6.6.1.2
en les citacions VII: 11.3.g
en les definicions VII: 11.2.b
en les enumeracions VIII: 2.4.3
en les referències bibliogràfiques XIII:
2.4.1, 2.4.7, 2.4.10; XXIII:
2.4.5.1.3r, 2.4.5.1.11è, 2.4.5.3.5è,
2.4.5.4.9è
en les transcripcions fonètiques i
fonològiques VII: 12.1.h, 12.1.i
indica opcionalitat VII: 12.1.i
— quadrat v claudàtors
— rectangular v. claudàtors
— rodó v. parèntesi
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parèntesis angulars [obtusos] (tipografia)
VII: 12.4.3, 16.16
ús en les definicions VII: 11.2.b
parèntesis angulars [aguts] (tipografia) v.
angles
parlar XX: 3.1.5, 4.1.3
parònims
reculls lexicogràfics XXIII: 6.8 (CD-ROM)
parròquies v. t. aquest concepte sota
Principat d’Andorra XVI: 3.7.2 [47]
part (quantificador) v. t. la part [de], una part
[de] XII: 2.4, 2.4.1.5
part (‘fracció d’una cosa’) v. t. parts del dia
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
— component v. t. articles de revista, parts
del dia, part d’obra XIII: 2.4.10,
2.5.3, 2.5.4; XVI: 2.1.9
numeració IV: 4.2.a, 4.2.f, 5.2.g
— d’obra v. part component, títols,
monografies, publicacions en sèrie
puntuació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.5.2,
2.4.5.4
partició
— d’adreces d’Internet v. partició (sota
adreça d’Internet)
— d’adreces electròniques v. partició
(sota adreça electrònica)
— d’unitats consonàntiques v. unitats
consonàntiques, partició
— de diftongs v. diftongs, partició
— de dígrafs v. dígrafs, partició
— de grups consonàntics v. grups
consonàntics, partició
— de mots v. t. el concepte sota alemany,
anglès, aranès, basc, espanyol, francès,
gallec, grec clàssic, italià, llatí, portuguès
VI: 1 [1], 1.2
amb guionet VI: 2.5
amb l·l VI: 2.3 [11]
cacofònica VI: 1.12
en els subtítols que encapçalen text VI:
1.17
en els títols que encapçalen text VI:
1.17
en les adreces d’Internet IV: 16
en les adreces electròniques IV: 16
en textos de caixa entre vint i trenta
cíceros d’amplària VI: 1.4
en textos de caixa inferior als vint
cíceros d’amplària VI: 1.5
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en textos de caixa superior als trenta
cíceros d’amplària VI: 1.2
malsonant VI: 1.12
precedits d’apòstrof VI: 1.7
sistema anglès VI: 4 [19]
— — compostos VI: 1.9, 2.4, 2.6, 2.7,
2.8
— — derivats per prefixació VI: 1.9,
2.7
— de numerals v. partició (sota numerals)
— de símbols v. partició (sota símbols)
— de títols v. separació de mots
— de triftongs v. partició (sota triftongs)
— de trígrafs v. partició (sota trígrafs)
parts del dia XVII: 3.8
passada (participi passat) XVII: 3.5
passada de planxa (impremta) II: 10.b, 11.2;
III: 6
PASSAR + num + minuts
XVII: 3.9.14
passat (participi passat) XVII: 3.7.1
passejar XX: 3.2.9.1
passim (ll.) XIII: 1.3.2.d
pàssim XIII: 1.3.2.d
passiva pronominal XX: 1.8, 1.9, 4.35
pasta (enquadernació) v. coberta
-pata
NOPCT X: 4.3.1.b
patir XX: 2.1.4
patronímics v. t. antropònims XIV: 5.2.12
[22]
pausa [en el discurs] VII: 1.3
— fisiològica VII: 1.3
— lingüística VII: 1.3
pauta (tipografia) II: 2.2
pedagogia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.17
(CD-ROM)
pegar XX: 4.1.1.1
pell v. indústria de la pell
pel·lícules v. fotolits
— cinematogràfiques v. t. enregistraments
audiovisuals
títol VII: 10.4.4
— de vídeo v. enregistraments audiovisuals
pels anys + any-any XVII: 3.2.2
pels volts de XVII: 4.8
penetrar XX: 3.1.3.1
pensament (quantificador) v. un pensament
[de]
pensaments (reproducció)
puntuació VII: 13.2
ús de les cometes VII: 10.3
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per
usos v. t. per què XVI: 2.4; XXI:
6.3.2.6; XXII
amb discrepàncies
categories lèxiques substantivades
XXII: 4.3.2
‘direcció cap a un lloc’ XXII: 4.2.1
introducció d’adverbis XXII: 4.2
introducció d’expressions temporals
XVII: 2.3.2, 2.3.2.quadre,
2.3.2.c, 2.3.2.c.quadre, 3.3, 3.4
introducció d’infinitius XXII: 4.4
— causals XXII: 4.4.4
— condicionals XXII: 4.4.6
— de conseqüència XXII: 4.4.5
— de destinació XXII: 4.4.1
— de finalitat XXII: 4.4.2
— de posterioritat XXII: 4.4.3
introducció de la conjunció quan
XXII: 4.5
introducció de sintagmes nominals
XXII: 4.3
locucions amb sentit adverbial
XXII: 4.2.3
‘moment concret en el futur’ XXII:
4.3.1
‘opinió’ XXII: 4.3.4
temps XXII: 4.2.2
‘vocació, tendència’ XXII: 4.3.3
casos de doble opció XXII: 5
per expressar significats diferents
XXII: 5.1
per la dificultat de prescriure’n l’ús
XXII: 5.2
casos denunciats com un abús XXII:
2.1.9.2
en les expressions de temps XVII:
2.3.2, 3.3, 3.4.2, 4.1.6
segons Badia XXII: 1.4.2
segons Coromines XXII: 1.5, 1.6.2
segons el DLC XXII: 1.4.4
segons Fabra XXII: 1.3, 1.5.1, 1.6.1
segons Jané XXII: 1.4.5
segons Marvà XXII: 1.4.1
segons Moll XXII: 1.4.3
segons Ruaix XXII: 1.4.6
segons Solà XXII: 1.6
unànimement acceptats v. t. ANAR +
per, per + infinitiu final, per tal de +
infinitiu final
‘acció no feta encara’ XXII: 2.1.22
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‘allò a favor de qui o de què’ XXII:
2.1.16
‘allò en consideració a qui o a què’
XXII: 2.1.17
casos de règim XXII: 2.1.26
causa XXII: 2.1.7
complement agent XXII: 2.1.9
concessiu XXII: 2.1.18
‘costum’ XXII: 2.1.25
distributiu XXII: 2.1.12
‘durant’ XXII: 2.1.2
‘estar per’ XXII: 2.1.5
‘finalitat’ XXII: 2.1.10
freqüència XXII: 2.1.4
‘imminència d’una acció’ XXII:
2.1.21
introducció d’incisos XXII: 2.1.23
locucions i modismes XXII: 2.1.27
‘lloc per on’ XXII: 2.1.1
manera XXII: 2.1.11
mitjà XXII: 2.1.8
modal XXII: 2.1.24
nexe d’una comparació XXII:
2.1.20
‘oposició, situació enfront i en
correspondència’ XXII:
2.1.19
predicatiu XXII: 2.1.13
temporal distributiu XXII: 2.1.3
‘una persona o cosa per una altra’
XXII: 2.1.15
unànimement rebutjats v. t. per contra
introducció del complement agent en
les passives pronominals
XXII: 2.1.9.2
per a
usos v. t. per a què XVI: 2.4; XXI: 7.3,
7.7; XXII
casos amb discrepàncies
categories lèxiques substantivades
XXII: 4.3.2
‘direcció cap a un lloc’ XXII: 4.2.1
introducció d’adverbis XXII: 4.2
introducció d’infinitius XXII: 4.4
causal XXII: 4.4.4
condicional XXII: 4.4.6
de conseqüència XXII: 4.4.5
de destinació XXII: 4.4.1
de finalitat XXII: 4.4.2
de posterioritat XXII: 4.4.3
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[ per a]
[usos]
[casos amb discrepàncies]
introducció de la conjunció quan
XXII: 4.5
introducció de sintagmes nominals
XXII: 4.3
locucions amb sentit adverbial
XXII: 4.2.3
‘moment concret en el futur’ XXII:
4.3.1
‘opinió’ XXII: 4.3.4
temps XXII: 4.2.2
‘vocació, tendència’ XXII: 4.3.3
casos de doble opció XXII: 5
per expressar significats diferents
XXII: 5.1
per la dificultat de prescriure’n l’ús
XXII: 5.2
casos unànimement acceptats
adjectiu + per a + nom animat
XXII: 2.2.2.2
adjectiu + per a + nom no animat
XXII: 2.2.2.5
adjectiu + per a + pronom XXII:
2.2.2.8
‘destinació’ XXII: 2.2.2
‘direcció cap a un lloc’ XXII: 2.2.1
nom + per a + nom animat XXII:
2.2.2.1
nom + per a + nom no animat
XXII: 2.2.2.4
nom + per a + pronom XXII:
2.2.2.7
participi passat + per a + nom animat
XXII: 2.2.2.2
participi passat + per a + nom no
animat XXII: 2.2.2.5
participi passat + per a + pronom
XXII: 2.2.2.8
verb + per a + nom animat XXII:
2.2.2.3
verb + per a + nom no animat
XXII: 2.2.2.6
verb + per a + pronom XXII:
2.2.2.9
en les expressions de temps XVII: 4.16
segons Badia XXII: 1.4.2, 1.7
segons Coromines XXII: 1.3.4 [13],
1.5, 1.6.2
segons Cuenca XXII: 1.11
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segons el DLC XXII: 1.4.4
segons Fabra XXII: 1.3, 1.5.1, 1.6.1
segons Jané XXII: 1.4.5
segons la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de
Catalunya XXII: 1.9
segons López del Castillo XXII: 1.8
segons Marvà XXII: 1.4.2
segons Moll XXII: 1.4.3
segons Ruaix XXII: 1.4.6
segons Solà XXII: 1.6
segons Torné XXII: 1.10
per a què
usos XXII: 3.3
construcció de relatiu XXII: 3.3.2
interrogació XXII: 3.3.1
— directa XXII: 3.3.1.1
— indirecta XXII: 3.3.1.2
per + adjectiu + que + verb en subjuntiu
XXII: 2.1.18.2
per + adverbi + que + verb en subjuntiu
XXII: 2.1.18.1
* per contra XXII: 2.1.28
per + infinitiu final XXII: 2.1.10.1
per part de XXII: 2.1.9.2
per què
usos
construcció de relatiu XXII: 3.2.2
equivalent a el, la, els, les qual[s] o a
on XXII: 3.2.2.1
equivalent a la qual cosa XXII:
3.2.2.2
interrogació XXII: 3.2.1
directa XXII: 3.2.1.1
indirecta XXII: 3.1.5, 3.2.1.2
per + relatiu fort v. per a què, per què
per + relatiu tònic v. per què
per tal de + infinitiu final XXII: 2.1.10.2
per tot XVI: 2.8.4
per tot arreu v. t. pertot arreu XVI: 2.8.6 [8]
per tot + topònim XVI: 2.7
per via de XXI: 6.1.1
permetre XX: 3.2.5
perquè
usos XXII: 3.1
conjunció causal XXII: 3.1.1, 3.1.3,
3.1.4
substantivació XXII: 3.1.5
conjunció final XXII: 3.1.2, 3
persona
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
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personal
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
personatges v. t. antropònims
— de ficció
noms propis
ús de la lletra rodona IV: 2.2.i
ús de la lletra versaleta IV: 5.2.d
— històrics romans
ordenació alfabètica del nom XIV:
5.2.1.2
— medievals
ordenació alfabètica del nom XIV:
5.2.1.3
persones
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
personificació de conceptes abstractes
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.9
perspectiva de gènere X: 1.2
pertot XVI: 2.8.5, 2.8.6
pertot arreu v. t. per tot arreu XVI: 2.8.6
pes (tipografia) v. ull (tipografia)
pesar XX: 3.2.9.4
pesca
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.39
(CD-ROM)
pesseta XII: 3.1.a [54]
pessic (quantificador) v. un pessic [de]
peu (tipografia)
— d’il·lustració
composició VII: 13.4
puntuació VII: 13.4
— d’impremta XIII: 2.4.5
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3
— de figura I: 2.1.2
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.2.b,
3.2.2.c
pic (quantificador) XII: 2.5.4
pica (tipografia)
unitat de longitud IV: 1.3.b
pigment (impremta) II: 11.4.2
pila (quantificador) v. una pila [de]
pintar XVIII: 4.2.2
pintura
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.10
(CD-ROM)
Pirineus Orientals v. Catalunya del Nord
pisos
numeració
escriptura XII: 4.2.f
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pla (enquadernació, tipografia) II: 12.1.f
Pla d’Actuació del Govern de la Generalitat
de Catalunya per a la Igualtat d’Oportunitats per a la Dona X: 3.3.1, 7 [56]
pla del llibre (impremta) II: 12.1.f
Plan para la Igualdad de Oportunidades de
las Mujeres X: 3.2.1
planetes v. astres
plànols v. materials cartogràfics
plans
títol
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.7.7
plantes v. vegetals
plantilla
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
planxa (impremta) II: 10
plàstic v. indústria del plàstic
Ple de l’Institut d’Estudis Catalans v.
Institut d’Estudis Catalans
plec de principis (enquadernació) I: 3.1.1.1
numeració
amb xifres aràbigues I: 3.2.3
amb xifres romanes XII: 5.1.j
pleca (tipografia)
— doble VII: 1.4.3, 16.13
— simple VII: 1.4.3, 13.3.e, 16.12
plecs [de fulls] (enquadernació) II: 2.5,10,
12.2.1
pledejar XX: 2.1.5
plegatge (enquadernació) II: 12.2.1, 12.3.1.5
ploma (tipografia) v. t. il·lustracions de ploma
població
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
poble
ús com a recurs no sexista X: 6.2.2, 8.4.1
poc XII: 1.2.2, 6.2.c
pocs XX: 2.1.8
poemes v. t. sonets, versos
cants
numeració XII: 5.2.1.i
títol VII: 10.4.2
poesia v. poemes
policia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.36
(CD-ROM)
poliedres
noms
escriptura XII: 2.6.11
políedres v. poliedres
polígons (geometria)
noms
escriptura XII: 2.6.10
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polisíndeton VII: 2.3.1.d
pòlissa (tipografia) IV: 1.1
política
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.43
(CD-ROM)
polonès v. ł
diccionaris plurilingües XXIII: 5.25
(CD-ROM)
pols (m.) v. un pols [de]
polset v. un polset [de]
polsim v. un polsim [de]
polzada (tipografia)
unitat de longitud II: 2.7.figura
ponent (vent) XVI: 3.10.quadre
portada (tipografia) I: 3.1.1.1.a
compaginació II: 8.2.1.d
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3,
2.4.3.1, 2.4.3.3, 2.4.3.4, 2.4.3.11
portadella (tipografia)
compaginació II: 8.2.1.b
font d’informació en les referències
bibliogràfiques de llibres, fullets i
fulls solts XXIII: 2.4.3.1
portafolis v. t. monografies
concepte XXIII: 2.10.1.1.a [50]
font d’informació en les referències
bibliogràfiques de materials
cartogràfics XXIII: 2.4.3.2
* PORTAR + expressió de temps + gerundi
XVII: 2.2; XVIII: 5.6
* PORTAR + gerundi XVIII: 5.6
portuguès v. t. ã XIV: 2.6 [3]
diccionaris plurilingües XXIII: 5.26
(CD-ROM)
diftongs VI: 13.3 [48]
ordenació alfabètica d’antropònims XIII:
2.4.11.f ; XIV: 5.2.13
partició d’unitats consonàntiques VI:
13.1
partició de dígrafs VI: 13.1
partició de grups consonàntics VI: 13.2
partició de mots VI: 13
— compostos VI: 13.5
— derivats per prefixació VI: 1.9,
13.4, 13.5
partició de prefixos VI: 13.4
partició de vocals VI: 13.3
triftongs VI: 13.3 [48]
post meridiem (ll.) XVII: 3.9.10
postdata (tipografia) I: 3.1.1.2.e
compaginació II: 8.2.2.e
postil·la (tipografia) II: 8.2.2 [31]
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Postscript (llenguatge) II: 9
prefaci (tipografia) v. pròleg
prefix
concepte VI: 2.1 [8]
escriptura VII: 9.1.c, 9.1.e, 9.1.f
— del sistema internacional d’unitats
VII: 9.1.f ; IX: 6.2.c; XII:
2.6.17.quadre
— SI v. prefix del sistema internacional
d’unitats
pregàries v. t. novena, responsori
títol
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.7.2
preguntes retòriques v. t. oracions
interrogatives VII: 7.3.1.c
premaqueta (impremta, tipografia) II: 3.1,
3.1.2
premis
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.8
premsatge (enquadernació) II: 12.3.1.3
preocupar XX: 3.1.2.1
preparacions microscòpiques v. microformes
[preposició +] altri v. t. preposicions XII:
1.2.3, 7.3
preposicions v. t. l’entrada de cada
preposició concreta, [preposició +] altri
usos XXI
coincidència de dues preposicions
XXI: 8
preposició àtona + preposició àtona
XXI: 8.1
preposició àtona + preposició tònica
XXI: 8.2
preposició tònica + preposició àtona
XXI: 8.3
preposició tònica + preposició tònica
XXI: 8.4
en les expressions de lloc XVI: 2
en les expressions de temps XVII:
2.3.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9.3,
3.9.6, 3.9.7 [30]
interferències entre preposicions XXI:
7
a - amb XXI: 7.1
a - amb - en XXI: 7.5
a - amb - de - en XXI: 7.6
a - amb - de - per a XXI: 7.7
a - en XXI: 7.2
a - per a XXI: 7.3
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[preposicions]
[usos]
[interferències entre preposicions]
amb - en XXI: 7.4
remarques d’estil XXI: 10
— àtones
usos XXI: 8.1, 8.2, 8.3
elisió davant la conjunció que XXI: 9
— externes XXI: 8.1.1.1
— internes XXI: 8.1.1.1
— tòniques XXI: 6
compostes XXI: 6.2
simples XXI: 6.1
usos XXI: 8.2, 8.3, 8.4
present (temps verbal)
— d’indicatiu XVII: 2.1.2
— històric XVII: 2.1.1.c
presentació (tipografia) I: 1, 2.2, 3.1.1.1.f,
3.2, 4.1
compaginació II: 8.2.1.j
preses de plans d’arxiu v. enregistraments
audiovisuals
presidència
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
prestació del servei militar XII: 3.3.e [60]
prima (hora) XII: 3.3.c
prima v. primera (sota índexs matemàtics)
primavera XVII: 3.3
primavera d’estiu XVII: 3.3
primavera d’hivern XVII: 3.3
primer vinent XVII: 3.7.1
primera v. aquest concepte sota índexs
matemàtics
prínceps / princeses
ordenació alfabètica del nom XIV: 5.2.1.4
Principat d’Andorra v. t. Govern d’Andorra
XVI: 3.6
actuacions contra el sexisme X: 3.3.4
municipis v. parròquies
mapa XVI: 4.1.2.figura
parròquies XVI: 3.7.2
codis postals XVI: 3.7.3.1
topònims v. parròquies
llengua oficial XVI: 3.7.1 [43]
Principat de Catalunya v. t. Catalunya
XVI: 3.6.1.d [28]
principi de ratlla (tipografia) VI: 1.3, 1.6,
1.7
procedir XX: 5.3.3
procés editorial
aspectes comercials II: 13

XVI, § 3

aspectes econòmics II: 13
aspectes gràfics II
aspectes tècnics II: 13
productes
— industrials v. t. productes determinats
(p. ex., vehicles)
numeració
escriptura XII: 4.2.h
marques
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.4.4
— informàtics v. informàtica
— manufacturats v. productes industrials
professió
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
professions
noms v. NOPCT
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.41
(CD-ROM)
professorat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
profunditzar XX: 3.1.3.1
PROFUNDITZAR +en
XX: 3.1.3.1
programes
— de ràdio
títol
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.7.6
títol dels capítols o parts
ús de les cometes VII: 10.4.2
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.7.6
— de televisió
títol
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.7.6
títol dels capítols o parts
ús de les cometes VII: 10.4.2
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.7.6
— informàtics v. programari
— institucionals
títol
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.7.7
programari
denominació
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.4.7
referències bibliogràfiques v. fitxers
informàtics
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projecte editorial II: 3
aspectes gràfics II: 3.3
pròleg (tipografia) I: 3.1.1.1.g
compaginació II: 8.2.1.k
numeració de les pàgines
escriptura XII: 5.1.j, 5.2.1.b
pronoms
— distributius XXI: 2.1.8
— febles
apostrofació VII: 14.1
— indefinits XX: 2.1.8
— quantificadors XXI: 2.1.8
— relatius v. t. cada pronom (p. ex., que)
XXI: 2.1.7
pronúncia
reculls lexicogràfics XXIII: 6.14
(CD-ROM)
pronunciaments [civils o militars]
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.2
prop XVI: 2.9.1
prop de XVI: 2.2.2; XVII: 3.9.14
proporció (tipografia)
— 1:1,3 v. proporció 3:4
— 1:1,4 v. proporció normalitzada
— 1:1,5 v. proporció ternària
— 3:4 II: 3.3.1, 3.3.1.d
— 5:7 v. proporció normalitzada
— 5:7,5 v. proporció ternària
— 5:8 v. proporció àuria
— àuria II:, 3.3.1, 3.3.1.a,
3.3.1.2.1.d.figura, 3.3.1.2.2.b
— normalitzada II: 3.3.1,
3.3.1.b, 3.3.1.2.1.d, 3.3.1.2.1.d.figura,
3.3.1.2.2.a.figura-3.3.1.2.2.a.figura'''',
3.3.1.2.2.b, 3.3.1.2.c
— ternària II: 3.3.1, 3.3.1.c,
3.3.1.2.2.b
proporció [matemàtica] v. t. tant per cent,
tant per mil
quantitats
escriptura XII: 4.1.j
proppassada XVII: 3.5
proppassat XVII: 3.5 [22], 3.7.1
propvinent XVII: 3.5 [22], 3.7.1
prosa (tipografia) v. t. interlletratge, set II:
3.3.5.a
PROSSEGUIR + gerundi
XVIII: 5.7, 5.8
pròtasi VII: 2.2.3.2
protestar XX: 3.2.3
protocol [informàtic] VII: 16.4.b
prou XII: 1.2.2, 6.2.a; XXI: 2.1.8
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~ prou broma XXI: 4.4.2
prou, de broma XXI: 4.4.2
provar XX: 5.2
proves d’impremta (tipografia)
correcció V: 1, 3
signes v. aquest concepte sota cada
signe
províncies v. topònims no catalans
pseudodiàlegs
puntuació v. t. diàlegs VII: 13.1.7
pseudònims v. t. sobrenoms
concepte VIII: 3.1.3
preudoversaleta (tipografia) v. lletra
pseudoversaleta
psicologia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.44
(CD-ROM)
psiquiatria
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.44
(CD-ROM)
públic (nom)
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
publicació (‘acció de publicar’) v. t.
referències bibliogràfiques
— de monografies XXIII: 2.9.1
data XXIII: 2.9.1, 2.9.1.3
lloc XXIII: 2.9.1, 2.9.1.1
— de publicacions en sèrie XXIII: 2.9.2
data XXIII: 2.9.2.3
lloc XXIII: 2.9.2.1
publicació (document) v. t. publicacions,
referències bibliogràfiques
— en sèrie
concepte XXIII: 2.4.1.2
— periòdica
concepte XXIII: 2.4.1.2
publicacions v. t. publicació, referències
bibliogràfiques
— en aranès XXIII: 3.7 (CD-ROM)
— en sèrie
característiques XXIII: 2.8.3
dades específiques de material
XXIII: 2.8.2
descripció física XXIII: 2.10.2
designació de material XXIII: 2.6.2.4
dimensions XXIII: 2.10.2.3
edició XXIII: 2.7.2
menció XXIII: 2.7.2.2
responsabilitat XXIII: 2.7.2.1
extensió del document XXIII: 2.10.2.1
font d’informació XXIII: 2.4.3.quadre,
2.4.3.11
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[publicacions]
[— en sèrie]
informació complementària XXIII:
2.6.2.3
material d’acompanyament XXIII:
2.10.2.4
materials d’il·lustració XXIII: 2.10.2.2
nombre
— de números XXIII: 2.10.2.1
— de volums XXIII: 2.10.2.1
numeració de les pàgines XXIII:
2.10.2.1
número normalitzat XXIII: 2.13.2
números monogràfics XXIII: 2.6.2.3
títol propi XXIII: 2.8.2.2.b
portada
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII:
2.4.3.11
reculls bibliogràfics XXIII: 10.2
(CD-ROM)
referències bibliogràfiques XIII: 2.5.2,
2.5.4; XXIII: 2.4.1.2.d, 2.4.2.11
secció
títol XXIII: 2.6.2.1
subtítol XXIII: 2.6.2.1, 2.6.2.3
suplement
títol XXIII: 2.6.2.1
títol XXIII: 2.6.2
— clau XXIII: 2.13.2 [55]
— dependent XXIII: 2.6.1.1,
2.6.2.1
— paral·lel XXIII: 2.6.2.2
— propi XXIII: 2.6.2.1
— — en doble suport
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.1.2.c
— — en línia
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.1.2.b
— — impreses
referències bibliogràfiques
XXIII: 2.4.1.2.a
— no periòdiques v. monografies
— periòdiques v. publicacions en sèrie
— religioses
referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.2.1.c
— seriades v. publicacions en sèrie
publicitat
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.15
(CD-ROM)
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pujar XV: 3.2; XX: 6, 5.1.1
pulsacions (tipografia) II: 2.2, 2.3
punt v. t. punt i coma, punt volat, punts
suspensius VII: 1.4.1.a, 2.3.1.g, 2.3.1.h,
2.3.4, 4, 6.2.c, 7.3.4.a, 7.3.3.b, 7.4.4.a,
7.4.3, 10.6.a, 11.3.a, 11.3.b
coincidència amb guió VII: 8.6.b
coincidència amb guionet VII: 9.2.2.c
coincidència amb punts suspensius VII:
6.2.c
en l’ordenació alfabètica XIV: 5.3.6
grafia de les quantitats que segueixen XII.
3.1.f
usos
en els numerals VII: 4.3.e; XII:
2.2.2.2, 2.2.2.8, 2.3.2.2., 2.3.2.3,
2.3.3.10, 2.4.2.1, 4.1.b [61],
4.2.1.a, 5.1.b
en els símbols IX: 5.2, 5.5
en les abreviatures IX: 3.2, 3.9
en les adreces d’Internet VI: 16; VII:
4.3.h
en les adreces electròniques VI: 16;
VII: 4.3.h
en les notes XIII: 1.3
en les referències bibliogràfiques XIII:
2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.10; XXIII:
2.4.5.1.1r, 2.4.5.1.2n, 2.4.5.1.3r,
2.4.5.1.4t, 2.4.5.1.5è, 2.4.5.1.7è,
2.4.5.1.8è, 2.4.5.1.9è, 2.4.5.1.10è,
2.4.5.1.13è, 2.4.5.1.15è,
2.4.5.1.18è, 2.4.5.2.1r, 2.4.5.2.2n,
2.4.5.2.3r, 2.4.5.2.4t, 2.4.5.2.5è,
2.4.5.2.17è, 2.4.5.3.1r, 2.4.5.3.2n,
2.4.5.3.5è, 2.4.5.3.6è, 2.4.5.3.7è,
2.4.5.3.8è, 2.4.5.3.11è, 2.4.5.4.1r,
2.4.5.4.2n, 2.4.5.4.9è, 2.4.5.4.11è
en les sigles IX: 4.2
usos abusius VII: 4.4; IX: 3.9
al final de les datacions VII: 4.4.c
al final dels títols VII: 4.4.b
després de la forma de l’entrada en els
diccionaris VII: 4.4.d
dos punts seguits IX: 3.9
en les sigles VII: 4.4.a
— alt VII: 1.4.3
— d’admiració v. t. signe d’admiració
VII: 7
— d’exclamació v. t. signe d’admiració
VII: 7
— d’interrogació v. t. signe d’interrogació
VII: 7
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[punt]
— i a part IV: 4.2
— i seguit VII: 4.1
no s’han de deixar dos espais al darrere
I: 2.2.2
punt (tipografia)
unitat de longitud IV: 1.2.1, 1.3
— Berthold II: 2.7.figura; IV: 1.3
— Didot II: 2.7.figura; IV: 1.3
punt cardinal
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.9.3, 3.3.9.7.d; XVI:
3.10.1, 3.10.2
símbols VIII: 3.3.9.7.d
punt i coma VII: 1.4.1.a, 2.3.1.h, 2.3.4, 3,
6.2.a, 7.3.4.c, 7.4.3.d, 10.6.a
escriptura IV: 3.1.2.a
usos
en les referències bibliogràfiques XIII:
2.4.1, 2.4.7; XXIII: 2.4.5.1.1r,
2.4.5.1.5è, 2.4.5.1.6è, 2.4.5.1.12è,
2.4.5.1.14è, 2.4.5.2.1r, 2.4.5.2.7è,
2.4.5.2.8è, 2.4.5.2.14è, 2.4.5.2.16è,
2.4.5.4.1r, 2.5.1.1.b, 2.6.1.1, 2.7.1.3,
2.9.1, 2.9.2.1, 2.10.1.3, 2.11.3
punt quilomètric v. vies públiques
punt volat (tipografia) VI: 2.3 [11]; VII:
1.4.2, 15
en l’ordenació alfabètica de mots XIV:
2.3
punta (enquadernació, tipografia) II: 12.1.j
— matada II: 12.1.j
— roma v. punta roma
punts suspensius VII: 1.4.1.1, 2.8.b, 6,
7.3.4.c, 7.3.4.b, 7.4.4.c, 7.4.4.d, 8.6.b,
10.6.b, 11.3.a, 12.1.c
coincidència amb altres signes de puntuació
VII: 6.2
coincidència amb claudàtor VII: 6.2.b
coincidència amb coma VII: 6.2.a
coincidència amb dos punts VII: 6.2.a
coincidència amb guions VII: 6.2.b
coincidència amb parèntesi VII: 6.2.b
coincidència amb punt VII: 6.2.c
coincidència amb punt i coma VII: 6.2.a
coincidència amb signe d’entonació VII:
6.2.d
puntuació
al final dels apartats VII: 2.4.3, 2.4.4
— curts VIII: 2.4.3
— llargs VIII: 2.4.3
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coincidència de signes de puntuació VII:
6.2, 8.6, 9.2.2.c, 10.6, 11.3, 12.2
en les referències bibliogràfiques XXIII:
2.4.5
monografies XXIII: 2.4.5.1
parts de monografia XXIII: 2.4.5.2
parts de publicacions en sèrie XXIII:
2.4.5.4
publicacions en sèrie XXIII: 2.4.5.3
signes v. t. claudàtors, coma, dos punts,
guió, parèntesi, punt, punt i coma,
punts suspensius VII: 1.4.quadre
coincidència a final de ratlla VI: 1.14
escriptura IV: 1.3, 3.1.1, 3.1.2
relació amb el tipus de lletra VII: 17
separació VI: 14.7
pus (‘més’) (quantificador) XII: 6.2.a
q (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
quadratí (tipografia) II: 3.3.5.b,
3.3.5.b.figura
quadres (‘grup de persones amb càrrec’)
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
quadres [de text] (tipografia) I: 3.1.1.2.f
compaginació II: 8.1.2.f
disposició VII: 13.10
encapçalaments
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.d
numeració VII: 13.10; XII: 5.1.g
puntuació VII: 13.10
ús dels signes d’interrogació VII: 7.3.2.c
quadricromia (impremta) II: 6.3.c
quadrilió XII: 2.2 [8], 2.2 [11], 2.2.1.8,
2.2.2.7, 3.1.e
com a col·lectiu XII: 2.6.2
quadrilionèsim XII: 2.4.1.1
múltiples
escriptura XII: 2.3.1.4
qualque XII: 7.3
qualsevol XII: 1.2.3, 7.3
quan XXI: 6.1.2
quan + verb conjugat XVIII: 3.4; XXI:
5.1.6
quant v. t. un quant + nom XII: 1.2.2, 6.2.o
quantes v. unes quantes + NUM
quants v. uns quants + NUM
quantificadors v. t. estructures quantificadores,
números [d’ordre], quantitats XII;
XVII: 2
— exclamatius XII: 1.2 [2]
— impropis XII: 1.2 [2]
— indefinits v. indefinits
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[quantificadors]
— interrogatius XII: 1.2 [2]
— numerals v. numerals
— quantitatius v. quantitatius
quantitatius XII: 1.2, 1.2.2, 6
escriptura amb lletres XII: 6.1
usos
en les referències bibliogràfiques
XXIII: 2.3.1.1.b [7]
quantitats
escriptura amb lletres
aproximades XII: 3.1.c
usos XII: 3.1
escriptura amb xifres aràbigues
usos XII: 4.1
gènere de l’article que les precedeix XII:
2.2.1.8
— monetàries
ús del guió VII: 8.4.e
quarta (música) XII: 3.3.b
quarter (quantificador) XII: 2.4.1.1
quarts de + num XVII: 3.9.7, 3.9.14
quasi XVII: 3.9.14
quatre (‘molt pocs’) XII: 2.6.2
quatre gats (quantificador) XII: 2.6.2
quatre rals (quantificador) XII: 2.6.2
que + sintagma nominal + verb XXI: 2.1.7
que ve XVII: 3.7.1
que + verb + sintagma nominal XXI: 2.1.7
quelcom XII: 1.2.3, 7.3
qüern (quantificador) v. un qüern [de]
qüestionar XX: 3.2.3
qui (interrogatiu) XXI: 2.1.6
~ qui (relatiu) XXI: 2.1.7
química
compostos
denominació amb símbols intercalats
VII: 9.1.g
ordenació alfabètica del nom XIV: 3.5
partició del nom a final de ratlla VI: 4.16
ús de la lletra cursiva XIV: 3.5
ús de la lletra minúscula VIII: 3.3.4.3
ús del guionet XV: 4.2.2.1
elements
càrrega iònica XII: 4.1.n [67]
formació del nom XII: 2.2.1.7 [17],
2.2.1.7.a
nombre atòmic XII: 4.1.n [67]
nombre d’àtoms XII: 4.1.n [67]
nombre de massa XII: 4.1.n [67]
símbols IX: 7
formació XII: 2.2.1.7 [17],
2.2.1.7.b
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partició a final de ratlla VI: 1.11
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.4.3; IX: 5.3.c
ús de la lletra rodona IV: 2.2.e
fórmules
espais II: 3.3.5.b
índexs
escriptura XII: 4.1.n
separació a final de ratlla VI: 14.5
símbols IX: 7
termes més usuals IX: 7
ús de la lletra minúscula VIII: 3.3.4.3
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.45
(CD-ROM)
quinta (música) XII: 3.3.b
quintilló XII: 2.4.1.5 [37]
quinto XII: 3.3.d
quinzenada XII: 2.6.2 [44]
quinzenes
en les expressions de temps XVII: 3.5
r (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
races
noms
ús de la lletra majúscula VIII: 3.4
radical [d’un mot]
concepte VI: 2.1 [8]
radiografies v. materials gràfics
raig (quantificador) v. un raig [de]
raïm
noms de varietats
ús de la lletra minúscula VIII: 3.3.4.5
rama (impremta) II: 8.1.a [23], 10.a
ramaderia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.2
(CD-ROM)
ramat (quantificador) v. un ramat [de]
raonar XX: 3.2.1
ratlla (tipografia) v. t. final de ratlla, línia,
principi de ratlla
distància dels mots VI: 1.16
— baixa IV: 3.2.1.i; VII: 1.4.3
partició de les adreces d’Internet al final
de ratlla VI: 16
partició de les adreces electròniques al final
de ratlla VI: 16
reaccions químiques v. fórmules (sota
química)
reàlia v. t. reàlies
concepte XXIII: 2.4.2.9 [23]
reàlies v. t. reàlia
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[reàlies]
contenidor
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.9
material d’acompanyament
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.9
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.9
rebentar XX: 3.1.2.1
rebomboris [socials]
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.2
recopilacions [audiovisuals] v. enregistraments
audiovisuals
recordar XVIII: 4.2.2
recórrer XX: 3.2.2.4
rectangle (tipografia)
— del paper v. format
— del text II: 3.3.1.a, 3.3.1.2
rectorat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
reculls [lexicogràfics] v. t. diccionaris,
vocabularis
— bibliogràfics XXIII: 10 (CD-ROM)
monografies XXIII: 10.1 (CD-ROM)
publicacions en sèrie XXIII: 10.2
(CD-ROM)
— d’abreviacions XXIII: 6.1
(CD-ROM)
— d’antònims XXIII: 6.8 (CD-ROM)
— d’argot XXIII: 6.2 (CD-ROM)
— d’homònims XXIII: 6.8 (CD-ROM)
— d’onomatopeies XXIII: 6.5
(CD-ROM)
— d’ús XXIII: 6.3 (CD-ROM)
— de barbarismes XXIII: 6.4
(CD-ROM)
— de citacions XXIII: 6.5 (CD-ROM)
— de dubtes XXIII: 6.4 (CD-ROM)
— de fraseologia XXIII: 6.5 (CD-ROM)
— de gentilicis XXIII: 6.6 (CD-ROM)
— de llenguatges d’especialitat XXIII:
6.16 (CD-ROM), 7 (CD-ROM)
— de noms de llengües XXIII: 6.6
(CD-ROM)
— de paradigmes verbals XXIII: 6.7
(CD-ROM)
— de parònims XXIII: 6.8 (CD-ROM)
— de pronúncia XXIII: 6.14 (CD-ROM)
— de sinònims XXIII: 6.8 (CD-ROM)
— dialectals XXIII: 6.9 (CD-ROM)
— escolars XXIII: 6.10 (CD-ROM)
— específics XXIII: 6 (CD-ROM), 6.16
(CD-ROM)
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— etimològics XXIII: 6.11 (CD-ROM)
— generals
monolingües XXIII: 4 (CD-ROM)
plurilingües XXIII: 5 (CD-ROM)
— històrics XXIII: 6.11 (CD-ROM)
— ideològics XXIII: 6.12 (CD-ROM)
— inversos XXIII: 6.13 (CD-ROM)
— ortogràfics XXIII: 6.14 (CD-ROM)
— varis XXIII: 6.16 (CD-ROM)
— visuals XXIII: 6.15 (CD-ROM)
recursos electrònics v. t. adreça d’Internet
a la xarxa Internet
adreça XXIII: 2.9.3.1
data de consulta XXIII: 2.9.3.2
distribució XXIII: 2.9.3
publicació XXIIII: 2.9.3
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.8
redacció
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
referència bibliogràfica v. t. referències
bibliogràfiques
concepte XXIII: 2.1
referències bibliogràfiques v. t. referència
bibliogràfica, responsabilitat [d’un
document] I: 3.1.1.3 [6]; XIII: 2.3,
2.5.1, 2.5.2; XXIII: 1-2.13
addicions XIII: 2.6.4
composició IV: 2.2.q
correccions XIII: 2.6.4
classes XXIII: 2.2
disposició en el text XXIII: 2.3
elements XIII: 2.4
abreviació XIII: 2.6.3
puntuació XIII: 2.6.2
escriptura XIII: 2.4, 2.6.1
font d’informació XXIII: 2.4.3
informació [bibliogràfica]
— addicional XXIII: 2.12
— complementària XXIII: 2.12
— mínima imprescindible XIII: 2.4;
XXIII: 2.4.1
— sobre dades específiques de material
XXIII: 2.8
— sobre el número normalitzat
XXIII: 2.13
— sobre l’edició XXIII: 2.7
— sobre la col·lecció XXIII: 2.11
— sobre la descripció física del
document XIII: 2.11
— sobre la distribució XXIII: 2.9
— sobre la publicació XIII: 2.4.5;
XXIII: 2.9
— sobre tipus de publicació XXIII:
2.8
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[referències bibliogràfiques]
llengua de redacció XXIII: 2.4.4
general XXIII: 2.4.4.1
romanització XXIII: 2.4.4.2
transliteració XXIII: 2.4.4.2
llistes XIII: 2.7; XXIII: 2.3.1
obres
— d’entitats XXIII: 2.5.1.2
— d’un mateix autor/ra XIII: 2.7.2,
2.7.3; XXIII: 2.5.1.1.a
— de diversos autors XXIII:
2.5.1.1.b
ordenació XIII: 2.7.1
obres d’un mateix autor/ra XIII:
2.7.1; XIV: 5.2.1.7, 5.2.1.8;
XXIII: 2.3.1.1
— alfabètiques XXIII: 2.3.1.1
— cronològiques XXIII: 2.3.1.2
— temàtiques XXIII: 2.3.1.3
normalització del nom de l’autor/ra XIV:
5.2.1.8, 5.2.1.9
numeració
peu d’impremta XIII: 2.4.5; XXIII:
2.4.3
— aràbiga IV: 4.2.e; XXIII:
2.4.5.1.4t, 2.4.5.1.9è, 2.4.5.1.10è,
2.4.5.2.4t
— mixta IV: 4.2.e
— romana IV: 4.2.e; XXIII:
2.4.5.2.4t
puntuació XXIII: 2.4.5
transcripció XIII: 2.6
ús de la coma VII: 2.6.d
ús de la preposició a XVI: 2.1.9; XXIII:
2.4.1.1.b.4t (segona llista),
2.4.5.2.2n, 2.5, 2.6.3.1
ús de la preposició en XXIII: 2.10.1.1.a
— d’artefactes en tres dimensions XXIII:
2.4.2.9, 2.4.3.9
— d’articles i altres contribucions en
publicacions en sèrie XIII: 4.4
— d’atles XXIII: 2.4.2.2, 2.4.3.2
— d’enregistraments
— — de vídeo XXIII: 2.4.2.6, 2.4.3.6
— — sonors XXIII: 2.4.2.5, 2.4.3.5
sobre pel·lícules XXIII: 2.4.2.5,
2.4.3.5
— — visuals XXIII: 2.4.2.6, 2.4.3.6
— d’escultures XXIII: 2.4.2.9, 2.4.3.9
— d’indumentària XXIII: 2.4.2.9, 2.4.3.9
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— d’objectes naturals XXIII: 2.4.2.9,
2.4.3.9
— d’obres
— — d’art originals
en dues dimensions XXIII: 2.4.2.7,
2.4.3.7
en tres dimensions XXIII: 2.4.2.9,
2.4.3.9
— — d’exposició XXIII: 2.4.2.9,
2.4.3.9
— — litúrgiques XXIII: 2.4.2.1.c,
2.4.3.1
— — musicals XXIII: 2.4.2.5, 2.4.3.5
— de bandes sonores de pel·lícules
XXIII: 2.4.2.5, 2.4.3.5
— de bases de dades XIII: 4.1; XXIII:
2.4.2.8, 2.4.3.8
parts XIII: 4.2
— de bobines obertes XXIII: 2.4.2.5,
2.4.3.5
— de butlletins de notícies XIII: 4.5;
XXIII: 2.4.2.6, 2.4.3.6
— de cartes XXIII: 2.4.2.3, 2.4.3.3
— — nàutiques XXIII: 2.4.2.2,
2.4.3.2
— de cartutxos XXIII: 2.4.2.5, 2.4.3.5
— de cassets
en braille XXIII: 2.4.2.9, 2.4.3.9
magnètics XXIII: 2.4.2.5, 2.4.3.5
— de cintes [magnetofòniques] XXIII:
2.4.2.5, 2.4.3.5
— de col·leccions de manuscrits XXIII:
2.4.2.3, 2.4.3.3
— de confessions de fe XXIII: 2.4.2.1.c,
2.4.3.1
— de credos teològics XXIII: 2.4.2.1.c,
2.4.3.1
— de dades [en suport informàtic]
XXIII: 2.4.2.8, 2.4.3.8
— de decrets llei XXIII: 2.4.2.1.b, 2.4.3.1
— de diagrames de blocs XXIII: 2.4.2.2,
2.4.3.2
— de diapositives XXIII: 2.4.2.7, 2.4.3.7
— de dibuixos tècnics XXIII: 2.4.2.7,
2.4.3.7
— de diorames XXIII: 2.4.2.9, 2.4.3.9
— de discos XXIII: 2.4.2.5, 2.4.3.5
— de discursos XXIII: 2.4.2.3, 2.4.3.3
— de documents legals XXIII: 2.4.2.3,
2.4.3.3
— de filmines XXIII: 2.4.2.7, 2.4.3.7
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[referències bibliogràfiques]
— de fitxers informàtics XXIII: 2.4.2.8,
2.4.3.8
— de fitxes de finestra XXIII: 2.4.2.10,
2.4.3.10
— de fotografies XXIII: 2.4.2.7, 2.4.3.7
— de fotografies aèries amb finalitats
cartogràfiques XXIII: 2.4.2.2,
2.4.3.2
— de globus XXIII: 2.4.2.2, 2.4.3.2
— de jocs XXIII: 2.4.2.9, 2.4.3.9
— de les sagrades escriptures XXIII:
2.4.2.1.c, 2.4.3.1
— de lleis XXIII: 2.4.2.1.b, 2.4.3.1
— de llibres manuscrits XXIII: 2.4.2.3,
2.4.3.3
— de llistes de discussió XIII: 4.5
— de manuscrits XXIII: 2.4.2.3, 2.4.3.3
— de mapes XXIII: 2.4.2.2, 2.4.3.2
— de maquetes XXIII: 2.4.2.9, 2.4.3.9
— de màquines XXIII: 2.4.2.9, 2.4.3.9
— de materials
— — audiovisuals no muntats XXIII:
2.4.2.6, 2.4.3.6
— — cartogràfics XXIII: 2.4.2.2,
2.4.3.2
— — gràfics
no publicats XXIII: 2.4.2.3, 2.4.3.3
publicats XXIII: 2.4.2.7, 2.4.3.7
— de microcòpies opaques XXIII:
2.4.2.10, 2.4.3.10
— de microfilms XXIII: 2.4.2.10,
2.4.3.10
— de microfitxes XXIII: 2.4.2.10,
2.4.3.10
— de microformes XXIII: 2.4.2.10,
2.4.3.10
— de missatgeria XIII: 4.5
— de missatges electrònics XIII: 4.6
— de monografies XXIII: 2.4.1.1,
2.4.3.1-2.4.3.10, 2.4.4, 2.5.1, 2.5.2,
2.6.1, 2.6.3.1, 2.7.1, 2.8.1, 2.8.3,
2.9.1, 2.9.3, 2.10.1, 2.11, 2.12, 2.13
— de mostres
— — de microscopi XXIII: 2.4.2.9,
2.4.3.9
— — preparades per a observació
XXIII: 2.4.2.9, 2.4.3.9
— de música XXIII: 2.4.2.4, 2.4.3.4
— de normes ISO XIII: 4
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— de normes legals XXIII: 2.4.2.1.b,
2.4.3.1
— de noticiaris XXIII: 2.4.2.6, 2.4.3.6
— de parts
— — de monografies XXIII:
2.10.2.1.b
— — de programes informàtics XIII:
4.2
— — de publicacions en sèrie XXIII:
2.10.2.1
— — de textos electrònics XIII: 4.2
— de pel·lícules
— — cinematogràfiques XXIII:
2.4.2.6, 2.4.3.6
— — de vídeo XXIII: 2.4.2.6, 2.4.3.6
— de plànols XXIII: 2.4.2.2, 2.4.3.2
— de preparacions microscòpiques
XXIII: 2.4.2.9, 2.4.3.9
— de preses de plans d’arxiu XXIII:
2.4.2.6, 2.4.3.6
— de programes informàtics XIII: 4.1;
XXIII: 2.4.2.8, 2.4.3.8
— de publicacions en sèrie XIII: 4.3;
XXIII: 2.4.1.2, 2.4.2.1.d, 2.4.2.11,
2.4.3.11, 2.4.4, 2.5.4, 2.6.2, 2.7.2,
2.8.2, 2.9.2, 2.9.3, 2.10.2, 2.12, 2.13
— de publicacions religioses XXIII:
2.4.2.1.c, 2.4.3.1
— de radiografies XXIII: 2.4.2.7, 2.4.3.7
— de reàlies XXIII: 2.4.2.9, 2.4.3.9
— de recopilacions XXIII: 2.4.2.6,
2.4.3.6
— de recursos electrònics XIII: 4;
XXIII: 2.4.1.1.b, 2.4.1.1.c, 2.4.1.2.b,
2.4.1.2.c, 2.4.2.8, 2.4.3.8, 2.9.3
— de reportatges XXIII: 2.4.2.6, 2.4.3.6
— de representacions gràfiques XXIII:
2.4.2.7, 2.4.3.7
— de reproduccions d’obres d’art
en dues dimensions XXIII: 2.4.2.7,
2.4.3.7
en tres dimensions XXIII: 2.4.2.9,
2.4.3.9
— de rotlles
— de pel·lícula XXIII: 2.4.2.6, 2.4.3.6
— de piano XXIII: 2.4.2.5, 2.4.3.6
— de seccions de mapes XXIII: 2.4.2.2,
2.4.3.2
— de tesis XXIII: 2.6.1.3, 2.6.1.4.b
— de textos electrònics XIII: 4.1
— de tràilers [de pel·lícules] XXIII:
2.4.2.6, 2.4.3.6
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reflexionar XX: 3.1.5
regidoria
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
règims [verbals] v. aquest concepte sota
verbs
regions v. t. topònims
numeració
escriptura XII: 5.1.q
registre d’alçada (enquadernació) II: 12.2.2
regla d’or (tipografia) II: 3.3.1.a
regle de centrar (tipografia) v. tipòmetre de
l’Institut d’Estudis Catalans
Regles angloamericanes de catalogació XIII:
2.4.1.2 [9]; XIV: 3.3 [7], 4, 5.2 [13],
5.2.5 [21], 5.2.13, 5.2.16 [23]; XXIII: 2,
2.3.1.1.b [7], 2.4, 2.4.1.2.a [17],
2.4.2, 2.4.2.1.b [22], 2.4.2.1.c [21],
2.4.3.1 [25], 2.4.4.2, 2.5 [28], 2.5.1.1.a
[29], 2.5.1.2.a [31], 2.5.1.2.b [33],
2.5.1.2.c [34], 2.5.1.2.d [35], 2.6.1.1
[36], 2.6.1.4.a [37], 2.6.1.4.a [38],
2.6.1.4.b [39], 2.7.1.1 [41], 2.9.1.1 [43],
2.9.1.2 [44], 2.9.1.2 [45], 2.9.1.3 [46],
2.10.1.1.b [51], 2.10.1.1.b [53], 2.10.1.2
[54], 2.10.2.1 [57], 2.10.2.1 [58], 2.13.2
[60], 2.13.2 [61]
reguitzell (quantificador) v. un reguitzell [de]
regular (verb) XX: 3.2.2.5
reimpressió (impremta) XIII: 2.4.4
relacions públiques
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.15
(CD-ROM)
religió
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.46
(CD-ROM)
relligadura (enquadernació) II: 12.3
relligat (enquadernació) II: 12.3
— mecànic v. g. enquadernació mecànica
II: 12.3.2.figura
remissions XIII: 2.1
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.2.e
ús dels parèntesis VII: 11.1.f
remitent XVI: 4.2.1 [63]
remordir XX: 3.1.2.3.a
renegar XX: 2.1.6
renoms v. sobrenoms
renovar XX: 4.1.1.1
renunciar XX: 2.1.7
rèplica v. t. rèpliques
concepte XXIII: 2.4.2.9 [23]
rèpliques v. t. rèplica
referències bibliogràfiques XXIII: 2.4.2.9
[23]
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reportatges v. enregistrametns audiovisuals
representació
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
representacions gràfiques v. materials gràfics
reproducció
— facsímil
concepte XXIII: 2.7.1.1, 2.12.3
— fotocopiada
concepte XXIII: 2.7.1.1, 2.12.3
repugnar XX: 3.1.2.3.a
rerevera XVII: 3.3
res (quantificador) XII: 1.2.3; XX: 3.2.9.3
resistir XX: 2.1.8
respondre XX: 4.1.1.1
responsabilitat [d’un document]
compartida XXIII: 2.5.1.2.b
de l’edició
en les monografies XXIII: 2.7.1.3
en les publicacions en sèrie XXIII:
2.7.2.1
de la part en les monografies XXIII: 2.5.2
de la part en les publicacions en sèrie
XXIII: 2.5.4
en les monografies XIII: 2.7.2, 2.7.3;
XXIII: 2.5.1
en les publicacions en sèrie XIII: 2.7.2,
2.7.3; XXIII: 2.5.3
menció
normalització XIV: 5.2.1.8, 5.2.1.9
— principal I: 1 [1], 2.1.1.1; XIII:
2.4.1, 2.4.1.3, 2.4.1.4
— secundària XIII: 2.4.3
mixta XXIII: 2.5.1.2.d
principal
designació de funció XXIII: 2.5.1.1.c
responsori VII: 1.4.3
resta (quantificador) v. la resta [de], una resta
[de]
restauració (hoteleria)
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.47
(CD-ROM)
restitució de lletres
alemany VI: 3.7
rètols
ús del punt VII: 4.4.b
retratar XVIII: 4.2.2
revisió (tipografia)
— de l’original v. correcció de textos
— de proves v. proves d’impremta
— de textos v. correcció de textos
revistes v. publicacions en sèrie
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revoltes [civils o militars]
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.2
revolucions [civils o militars]
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.2
Ribereta, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
Riberola, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
rius
noms propis v. hidrònims
robar XX: 4.1.1.1
robòtica
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.31
(CD-ROM)
rodona (tipografia) v. lletra rodona
romanès
diccionaris plurilingües XXIII: 5.27
(CD-ROM)
ordenació alfabètica d’antropònims XIV:
5.2.14
romanització v. transliteració
röntgeni XII: 2.2.1.7 [17]
Rosselló (territori històric) v. Catalunya del Nord
rotlle v. t. enregistraments sonors
font d’informació en les referències
bibliogràfiques dels enregistraments
sonors XXIII: 2.4.3.5
— de piano v. enregistraments sonors
rotogravat (impremta) II: 10, 11.3
rova (tipografia) VII: 16.17
partició de les adreces electròniques a final
de ratlla VI: 16
ús com a recurs no sexista X: 8.4.9
ús en les adreces electròniques VII:
16.17.b
rus v. t. estrangerismes
criteris de transcripció i transliteració XI:
2.4 [1]
diccionaris plurilingües XXIII: 5.28
(CD-ROM)
rutherfordi XII: 2.2.1.7 [17]
s (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
š (lletra de l’alfabet eslovè) XIV: 2.4 [2]
ordenació alfabètica XIV: 2.4 [3]
-s / -ssa
NOPCT X: 4.2.2.a
sageta (tipografia) VII: 1.4.3, 16.9
sagnat de paràgrafs v. paràgraf
sagnia de paràgrafs v. paràgraf
sagrades escriptures v. publicacions religioses
salons v. exposicions
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sanitat
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.34
(CD-ROM)
sànscrit
diccionaris plurilingües XXIII: 5.29
(CD-ROM)
sants / santes
ordenació alfabètica dels noms XIV:
5.2.1.6
Saragossa v. t. Aragó XVI: 3.6
comarques amb municipis catalanoparlants
llista XVI: 3.6.2 (també en el
CD-ROM)
municipis catalanoparlants
llista XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
Sardenya
l’Alguer XVI: 3.6.1, 3.7.2 [47]
codi postal XVI: 3.7.2 [47]
satèl·lits (aeronaus)
noms propis
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.g
satèl·lits (astronomia) v. astres
sàtires (literatura)
numeració
escriptura XII: 5.2.1.g
seaborgi XII: 2.2.1.7 [17]
secció
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
secció (tipografia)
símbol VII: 13.14
Secció Filològica [de l’Institut d’Estudis
Catalans] v. Institut d’Estudis Catalans
seccions de mapes v. materials cartogràfics
secretaria
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
Secretaria Autonòmica de Cultura i Política
Lingüística v. aquesta institució sota
Generalitat Valenciana
Secretaria de Política Lingüística (fins al
gener del 2004 s’anomenà Direcció
General de Política Lingüística) v.
aquesta institució sota Generalitat de
Catalunya
secretariat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
sector
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
ús de la lletra minúscula en els topònims
VIII: 3.3.9.7.d
segles v. t. períodes (sota anys escrits amb
lletres)
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[segles]
en les expressions de temps XVII: 3.1
escriptura amb xifres romanes IV: 5.2.g;
XII: 5.1.a, 5.2.1; XVII: 3.1
ús de la lletra versaleta IV: 5.2.g
segon v. t. segons
unitat fonamental de temps del sistema
internacional IX: 6.2.c [10]
segona (música) XII: 3.3.b
segones v. segones (sota índexs matemàtics)
segons (astronomia, geografia, física,
matemàtiques) v. t. segon VII: 10.5.b;
XII: 4.1.i, 4.2.1.i
separació a final de ratlla VI: 14.2
segrestar XX: 4.1.1.1
seguir XVIII: 5.8
SEGUIR + gerundi
XVIII: 5.8
semiguió (tipografia) v. menys
semitò (tipografia) II: 6.3.a
sempre que XXI: 3.2.1
sengles XII: 1.2.3, 7.2, 7.3
Sénia, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
sense XXI: 6.1.4, 10.3
sentir XVIII: 4.2.2; XXI: 2.1.5
* senyoreta (tractament de persona) X: 8.3.2
separació
— d’abreviatures compostes v.
abreviatures d’expressions
— de la designació d’apartat VI: 14.6
— de mots VI: 14
en els subtítols VI: 15
en els títols VI: 15; VII: 13.8.4
mots accessoris VI: 15.1
mots que formen conceptes VI:
15.2
nexos gramaticals VI: 15.1
en les adreces d’Internet VI: 16
en les adreces electròniques VI: 16
en textos de caixa superior als trenta
cíceros d’amplària VI: 14.8
seqüències de lletres equívoques VI:
14.9
— de numerals v. numerals separació
— de signes de puntuació v. signes (sota
puntuació)
separadors (signes)
prelació en l’ordenació alfabètica XIV:
5.3.6
separar XX: 3.2.6
sèptima (música) XII: 3.3.b
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ser (verb) v. t. ser d’algú, ser de l’ungla, ser de
plànyer, ser-hi XVIII: 4.2.1; XIX
expressió de qualitats amb valor imperfectiu
XIX: 2.4.2
expressió de qualitats amb valor perfectiu
XIX. 2.4.2
usos XIX: 2, 3.1, 3.3, 3.4
com a auxiliar dels temps compostos de
verbs intransitius de moviment
XIX: 3.3.2.5
pot expressar idea de companyia XIX:
3.3.1.9
pot expressar canvi efectiu XIX:
3.3.2.1.d
pot expressar comportament habitual
XIX: 3.3.2.1.o'
pot expressar durada d’una qualitat
XIX: 3.3.2.1.d
pot expressar pertinença a una classe
d’entitats XIX: 3.3.2.1.c'
segons Alcover XIX: 2.3.1
segons Aramon XIX: 2.2, 2.2.1
segons Badia XIX: 2.4
segons Creixell XIX: 2.8.2.6.1
segons Fabra XIX: 2.1, 2.1.2.1
segons Miquel i Planes XIX: 2.6
segons Moll XIX: 2.3.1
segons Ruaix XIX: 2.7, 2.7.1
segons Solà XIX: 2.8, 2.8.2.3.1.f 2.8.2.3.1.i, 2.8.2.3.2, 2.8.2.5
segons Vallcorba XIX: 2.5
unànimement acceptats XIX: 3.1
com a verb auxiliar XIX: 3.1.3
com a verb copulatiu XIX: 3.1.2
com a verb intransitiu XIX: 3.1.1
SER + alt
XIX: 3.3.2.1.d
SER + ample
XIX: 3.3.2.1.d
SER + baix
XIX: 3.3.2.1.d
SER + bo
XIX: 3.3.2.1.d
SER + d’algú
XIX: 2.3.1.l
SER + de l’ungla
XIX: 2.3.1.d
SER + de plànyer
XIX: 2.3.1.d, 2.3.1.e
SER + dolent
XIX: 3.3.2.1.d
SER + estret
XIX: 3.3.2.1.d
SER + hora
XVII: 3.9.3
SER + incòmode
XIX: 3.3.2.1.d
SER + il·legal
XIX: 3.3.2.1.d
SER + legal
XIX: 3.3.2.1.d
SER + participi passat
XVIII: 5.10
SER + participi passat + de + complement agent
XXI: 4.2.2
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+ participi passat + de + infinitiu XIX:
3.3.2.3
SER + pràctic
XIX: 3.3.2.1.d
ser-hi XIX: 3.1.1.2, 3.1.1.5
sèries complexes (frases)
ús del punt i coma VII: 3.b
sèries dramàtiques (televisió) VII: 10.4.2
serigrafia (impremta) II: 11.2
servei
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
Servei de Correcció [de l’Institut d’Estudis
Catalans] (des del setembre del 1991
fins al maig del 2000) v. Institut
d’Estudis Catalans, Oficina de Correcció i
Assessorament Lingüístics
Servei de Correcció Lingüística [de l’Institut
d’Estudis Catalans] (des del febrer del
2007) v. Institut d’Estudis Catalans
Servei de Política Lingüística v. aquesta
institució sota Govern d’Andorra
servei militar
lleves obligatòries XII: 3.3.e [60]
serveis locals de català v. Consorci per a la
Normalització Lingüística
set (tipografia) II: 3.3.5.a; IV: 1.2
obertura forçada IV: 3.1.2; VII: 16.18.1
setmanes
dies v. dia, dies
expressions de temps XVII: 3.5
seure XX: 5.1.1
sexe X: 1.2
sexe v. t. erotisme, sexisme, sexualitat X: 1.2
sexisme v. t. violència de gènere, violència
contra les dones, violència per raó de sexe
— en el llenguatge X
context X: 8.2
Espanya X: 3.2.1
França X: 3.2.2
masculí singular com a genèric X: 8.34
noms d’autors X: 8.3.3
noms de les professions v. NOPCT
noms de les titulacions v. NOPCT
noms dels càrrecs v. NOPCT
noms dels oficis v. NOPCT
noms en les referències bibliogràfiques
X: 8.3.3
noms en les referències de recursos
electrònics X: 8.3.3
Països Catalans X: 3.3
Catalunya X: 3.3.2
Catalunya del Nord X: 3.3.4
SER
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Illes Balears X: 3.3.4
País Valencià X: 3.3.3
Principat d’Andorra X: 3.3.4
propostes inadequades X: 8.2 [58],
8.4.9
recursos no sexistes X: 6
adjectius equitatius X: 8.4.7
adjectius invariables X: 8.4.6
canvis de redacció X: 8.4.8
casos generals X: 6.7.1
denominació de l’activitat X: 8.4.2
dobles formes v. t. dobles formes
X: 6.6, 6.7, 8.3.5, 8.5.2
en cartes X: 6.7.2
en circulars X: 6.7.2
en documents oberts X: 8.5.2
en documents tancats X: 8.5.1
en els rètols de càrrecs i professions
X: 8.5.3
en formularis X: 6.7.3
en fullets X: 6.7.2
en la retolació de carpetes i dossiers
X: 8.5.3
en la retolació de dependències X:
8.5.3
en la retolació de taules X: 8.5.3
en normes jurídiques X: 6.7.4
en textos escrits en general X:
6.7.5.1, 6.7.5.2
en textos legals v. t. en normes
jurídiques (sota sexisme en el
llenguatge), en textos normatius
(sota sexisme en el llenguatge)
X: 8.5.2
en textos normatius X: 8.5.2
en textos orals X: 6.7.5.3
en textos seguits X: 8.6
ensenyament de la llengua X: 7.1.1
formes desdoblades v. t. dobles
formes X: 6.3, 6.4, 6.5, 6.7
masculí plural englobador X: 8.5.2,
8.6
noms
— abstractes X: 8.4.1
— ambivalents X: 6.2, 6.6.1.7,
6.7.1
— col·lectius X: 6.2, 6.6.1.7,
6.7.1, 8.4.1
— epicens X: 8.5.2
— genèrics X: 6.2, 6.6.1.7,
6.7.1, 8.4.1
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[sexisme]
[— en el llenguatge]
[recursos no sexistes]
pronom relatiu qui X: 8.4.4
pronoms febles X: 8.4.5
pronoms indefinits X: 8.4.5
pronoms personals X: 8.4.5
recursos d’evitació X: 8.4
recursos de visibilitat X: 8.3
recursos de visibilització v. recursos
de visibilitat
segons el context X: 8.5
sinònims perifràstics X: 8.2 [61]
ús de la barra inclinada X: 8.3.6
ús del sentit comú X: 8.2
ús del símbol de la rova X: 8.4.9
ús dels parèntesis VII: 11.1.j; X:
6.6.1.2
usos simètrics X: 6.1.5, 6.6.1.5
verbs X: 8.4.3
tractaments v. t. tractaments de les
persones X: 6.1.2
Unió Europea X: 3.1
— en l’ensenyament X: 7
continguts X: 7.2
il·lustracions X: 7.3
llenguatge X: 7.1
Unió Europea X: 7
sexta (hora) XII: 3.3.c
sexta (música) XII: 3.3.b
sexualitat v. t. sexe
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.18
(CD-ROM)
SI v. sistema internacional [d’unitats]
si fa no fa XVII: 3.9.14
si fa o no fa XVII: 3.9.14
si no és que XXI: 2.2.2.2
si no fos que XXI: 2.2.2.2
si no hagués estat per XXI: 2.2.2.2
si no + SER + per XIX: 2.3.1.1
sic (ll.) VII: 11.1.c
sigles v. t. acrònims IX: 2.4, 4, 6
apostrofació de partícules VII:
14.2.quadre, 14.2.3; IX: 4.8
concepte IX: 4.1
en els noms de persona VII: 13.6
escriptura IV: 5.1 [18]; IX: 4.2, 4.3, 4.7,
4.11
gènere IX: 4.5
nombre IX: 4.5, 4.6
partició a final de ratlla VI: 1.13
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ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.9.11;
IX: 4.2, 4.3
ús de la lletra rodona IV: 3.2.1.a [6]
ús de la lletra versal IV: 4.2.a, 4.2.c
ús del punt VII: 4.4.a
ús en les mencions de responsabilitat
XIII: 2.4.1
usos abusius
lletra cursiva IX: 4.3
— científiques i tècniques IX: 4.7
— consonàntiques VII: 14.2.quadre,
14.2.3.1
— d’empreses i entitats
ordenació alfabètica XIV: 5.3.5
tipus d’empresa VII: 2.6.h
— de noms comuns IX: 4.1.3
— de noms estrangers XI: 4.7
— de noms propis IX: 4.13
— en noms compostos VIII: 3.3.5.6
— esdevingudes noms comuns XV: 5.1
— llegides com un mot v. sigles
sil·làbiques
— lletrejades v. sigles consonàntiques
— sil·làbiques VII: 14.2.quadre, 14.2.3.2
signatura
per a l’enquadernació II: 12.2.2
— d’articles
ús de la lletra negreta IV: 6.2.c
— d’epígrafs
ús de la lletra versaleta IV: 5.2.f
signe v. t. signes, símbols
— d’admiració v. t. signes d’entonació
VII: 1.4.1.b, 2.8.b, 6.2.d, 7.2, 7.3.1.d,
7.4; VIII: 7.3.4, 8.6.b, 10.6.b, 11.3.a
coincidència amb altres signes de
puntuació VII: 7.4.4
coincidència amb coma VII: 7.4.4.d
coincidència amb dos punts VII:
7.4.4.k
coincidència amb guió VII: 7.4.4.e
coincidència amb parèntesi VII:
7.4.4.e
coincidència amb punt VII: 7.4.3,
7.4.4.a
coincidència amb punt i coma VII:
7.4.4.d
coincidència amb punts suspensius
VII: 7.4.4.c, 7.4.4.d
coincidència amb signe d’interrogació
VII: 7.4.4.b
entre claudàtors VII: 7.4.2.a
entre parèntesis VII: 7.4.2.a
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[signe]
[— d’admiració]
escriptura IV: 3.1.2.a
final
ús exclusiu VII: 7.2.3.2
* inicial VII: 7.2.3.1
usos abusius VII: 7.4.3
— d’exclamació v. signe d’admiració
— d’interrogació v. t. signes d’entonació
VII: 1.4.1.b, 2.8.b, 6.2.d, 7.2, 7.3,
7.4.3.b, 8.6.b, 10.6.b, 11.3.a
coincidència amb altres signes de
puntuació VII: 7.3.4
coincidència amb coma VII: 7.3.4.c
coincidència amb dos punts VII:
7.3.4.c
coincidència amb guió VII: 7.3.4.d
coincidència amb parèntesi VII:
7.3.4.d
coincidència amb punt VII: 7.3.3.b,
7.3.4.a
coincidència amb punt i coma VII:
7.3.4.b
coincidència amb punts suspensius
VII: 7.3.4.b, 7.3.4.d
coincidència amb signe d’admiració
VII: 7.3.1.d
coincidència amb signe d’interrogació
VII: 7.3.4.e
en títols VII: 7.3.1.f
entre claudàtors VII: 7.3.2.a
entre parèntesis VII: 7.3.2.a
escriptura IV: 3.1.2.a
* inicial VII: 7.2.3.2
repetició VII: 7.3.1.e
usos abusius VII: 7.3.3
— de subtracció v. menys
— decimal v. coma
— igual v. igual
— menys v. menys
signes v. t. signe, símbols
— auxiliars VII: 1.4.quadre, 1.4.3, 16
— d’entonació VII: 1.4.1.quadre, 7
* inicials VII: 7.2; VII: 7.2.3.1
finals
ús exclusiu VII: 7.2.3.3
— de correcció d’originals (tipografia)
V: 2
addició V: 2.3
canvi V: 2.2
disposició del text V: 2.5
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supressió V: 2.1
tipus de lletra IV: 2.1, 3.1, 4.1, 5.1,
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1,
13.1; V: 2.6
transposició i trasllat V: 2.4
— de correcció de proves d’impremta
(tipografia) V: 3.2
addició V: 3.2.3
canvi V: 3.2.2
disposició del text V: 3.2.5
supressió V: 3.2.1
tipus de lletra V: 3.2.6
transposició i trasllat V: 3.2.4
— de correcció tipogràfica (tipografia) V
— de crida (tipografia) V: 1, 3.1
— de puntuació v. t. signes (sota
puntuació) VII: 1.4.quadre
— diacrítics VII: 1.4.quadre, 1.4.2, 14,
15
— gràfics v. xifres
— matemàtics v. operadors (sota
matemàtiques)
— ortogràfics VII: 1.1
— sintagmàtics VII: 1.4.quadre, 1.4.1
— volats v. t. asterisc, índexs, lletra volada,
crida (sota notes) XIII: 1.4.1
síl·labes (poesia)
designació numèrica
escriptura XII: 2.6.9
símbol v. t. símbols
— divisori
ús dels dos punts VII: 5.2
símbols v. t. símbol divisori IX: 2.4, 5, 6
apostrofació VII: 14.2.7
concepte IX: 5.1
escriptura IV: 3.2.3.e; IX: 5.2, 5.3, 5.4,
5.5
fórmules químiques
partició a final de ratlla VI: 1.11, 1.13
precedits d’un prefix VII: 9.1.c
pronúncia IX: 5.6
segons Solà IX: 5.7
separació VI: 14.5
ús de la lletra majúscula IX: 5.3
ús del punt VII: 4.4.a
— científics IV: 3.2.3.e; IX: 6
— de magnitud
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.e
— dels llibres de la Bíblia VIII: 3.3.7.2
— físics v. física
— geogràfics
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.9.7.d
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[símbols]
— matemàtics v. matemàtiques, operadors
matemàtics
— postals d’estat XVI: 4.2.6
— químics v. química
simple (quantificador) XII: 2.5.1
simposis v. congressos
sindicats
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
sindicatura
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
sinònims
reculls lexicogràfics XXIII: 6.8 (CD-ROM)
sintagma VII: 1.2
guió prepositiu VII: 9.2.1
siríac
diccionaris plurilingües XXIII: 5.30
(CD-ROM)
sisena (‘llista de noms’) XII: 2.6.1 [39]
sistema
— angloamericà (tipografia) IV: 1.3.b
— decimal XII: 2.2.2.1
— Didot (tipografia) IV: 1.3.a; VI: 1.2
— internacional [d’unitats] IX: 6.2.c
formes prefixades VII: 9.1.f ; IX: 6.2.c
prefixos v. formes prefixades
unitats v. unitats de mesurament
— fonamentals v. ampere, candela,
kelvin, kilogram, metre, mol,
segon
— internacional de dades seriades XXIII:
2.13.2 [60]
— tipomètric (tipografia) IV: 1.3
— Unicode (tipografia) v. Unicode
sistemes de govern
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.6.9
so (article salat) XVI: 3.3.4
sobirans (nom)
ordenació alfabètica del nom XIV: 5.2.1.4
sobre (adverbi) XVI: 2.9.1
sobre (objecte)
font d’informació en les referències
bibliogràfiques de materials
cartogràfics XXIII: 2.4.3.2
sobrecoberta (enquadernació, tipografia) II:
12.1.b
no serveix com a font d’informació en les
referències bibliogràfiques de llibres,
fullets i fulls solts XXIII: 2.4.3.1
sobrenoms v. t. antropònims
concepte VIII: 3.1.3
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noms comuns que han esdevingut noms
propis VIII: 3
ordenació alfabètica v. ordenació alfabètica
de sobrenoms
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.3.a
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.3
ús de la lletra rodona IV: 2.2.j, 3.2.3.a
societat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans
sigles IX: 8.quadre
sociologia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.48
(CD-ROM)
-sof / -sofa
NOPCT X: 4.4.1.a
Sol v. astres
solapa (enquadernació, tipografia) II: 12.1.c
somiar XX: 4.2.1.2
son (contracció) XVI: 3.3.6
ús en els topònims XVI: 3.3.1 [14]
sonets
numeració
escriptura XII: 5.2.1.j
sopar XX: 3.2.10
sorprendre XX: 3.1.2.1
sortir XX: 6
Sosa, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
sotaratlla (tipografia) VII: 1.4.2
partició de les adreces d’Internet a final de
ratlla VI: 16
partició de les adreces electròniques a final
de ratlla VI: 16
suara XVII: 4.17
subcol·lecció
referències bibliogràfiques v. t. col·lecció
XXIII: 2.11.4
subíndexs v. t. física, matemàtiques, química
disposició en les fórmules de la física, la
química i la matemàtica XII: 4.1.n
ordenació alfabètica XIV: 3.2
subjecte XXI: 2.1
de l’oració de gerundi v. subjecte de l’oració
de gerundi (sota gerundi)
de l’oració principal v. subjecte de l’oració
principal (sota gerundi)
submúltiples
unitats de la física
formes prefixades IX: 5.3.b; XII:
2.6.17
prefixos v. formes prefixades (sota
submúltiples / unitats de la física)
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subordinació v. oracions subordinades
subratllat VII: 1.4.3, 16.18
usos
en les adreces de correu electrònic IV:
3.2.1.i
en les adreces d’Internet IV: 3.2.1.i
en les adreces electròniques IV: 3.2.1.i
en les pàgines web IV: 3.2.1.i
usos abusius VII: 16.18.1
usos excepcionals VII: 16.18.2
substitució de noms
ús del guió
en les llistes VII: 8.4.a, XXIII: 2.3.1.1
en les referències bibliogràfiques XIII:
2.7.2; XXIII: 2.3.1.1, 2.5.1.1.a
en les taules VII: 8.4.a
substituir XX: 1
subtítols v. t. separació de mots, partició de
mots, títols dependents XIII: 2.4.2.2;
XXIII: 2.6.1.1-2.6.1.3, 2.6.2.1-2.6.2.3
puntuació v. t. subtítols VII: 13.8.1.c,
13.8.2
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.d
ús de la lletra negreta IV: 6.2.a, 7.2.a
ús de la lletra negreta cursiva IV: 7.2.a
ús de la lletra versal IV: 4.2.a
ús de la lletra versaleta IV: 5.2.b
ús del punt VII: 4.4.b
subtracció (tipografia) v. menys
succeir XX: 1, 2.1.9
suec v. t. å
diccionaris plurilingües XXIII: 5.31
(CD-ROM)
ordenació alfabètica XIV: 2.6 [3]
— d’antropònims XIV: 5.2.6
sufix
concepte VI: 2.1 [8]
grafia en les obres científiques VII: 9.1.f
grafia en les obres lexicogràfiques VII:
9.1.e
sumari (tipografia) I: 2.1.1.1.b, 3.1.1.2.b
compaginació II: 8.1.2.b
numeració de les pàgines
escriptura XII: 2.2.2.9, 2.3.3.11
superíndexs v. t. índexs (caràcters volats)
ordenació alfabètica XIV: 3.2
superioritat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
t (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
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-t / -ta
NOPCT X: 4.2.2.a, 4.4.2.a
-ta v. t. -t / -ta
NOPCT X: 4.3.2.b
tall (enquadernació, tipografia) II: 12.1.i,
12.3.1.5
— de cap II: 12.1.figura, 12.1.i
— de peu II: 12.1.figura, 12.1.i
— del davant II: 12.1.figura, 12.1.i
tan + adjectiu + com es pugui XXI: 2.5
tan + adjectiu + com sigui possible XXI: 2.5
tan + adverbi + com es pugui XXI: 2.5
tan + adverbi + com sigui possible XXI: 2.5
tant XII: 1.2.2, 6.2.c
tant per cent v. t. proporció
escriptura amb lletres XII: 3.1.g
escriptura amb xifres aràbigues XII: 4.1.4
tant per mil v. t. proporció
escriptura amb lletres XII: 3.1.g
escriptura amb xifres aràbigues XII: 4.1.h
tant + SER + a algú XIX: 2.3.1.1
tants XXI: 2.1.8
tapa (enquadernació, tipografia) v. t. coberta
II: 12.1.d, 12.3
— anterior II: 12.1.figura, 12.1.f
— posterior II: 12.1.figura, 12.1.f
tarda XVII: 3.8.1, 3.8.4
tardar XX: 3.2.9.2
tardor XVII: 3.3
tast (quantificador) v. un tast [de]
taules (tipografia) I: 2.1.1.1.b
— onomàstiques v. índexs onomàstics
teatre v. t. acotacions teatrals
escenes
numeració
escriptura XII: 5.2.1.h
obres
numeració dels actes
escriptura XII: 5.1.k
telecomunicacions
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.50
(CD-ROM)
telefonar XX: 4.1.1.1
tematització XXI: 2.1.9
ús de la coma VII: 2.1.1
témer XX: 3.1.2.4.a
temperatura termodinàmica (magnitud física)
graus
escriptura XII: 4.1.i
unitat fonamental del sistema internacional
kelvin IX: 6.2.c [10]
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temps v. t. expressions de temps, temps
(magnitud física)
— geològics v. t. geologia
noms
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.6.3
temps (magnitud física)
unitat fonamental del sistema internacional
segon IX: 6.2.c [10]
TENIR-NE + prou
XXI: 3.1, 4.4.2
TENIR-NE + prou amb + infinitiu
XXI: 3.1
teoria del coneixement
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.23
(CD-ROM)
terç XII: 2.4.1.1
tercer (nom) XXI: 2.1.8
tercera (música) XII: 3.3.b
terceres (tipografia) v. aquest concepte sota
índexs matemàtics
tercers (astronomia, geografia, física,
matemàtiques) XII: 4.1.i
tèrcia (hora) XII: 3.3.c
TERMCAT XII: 2.6.11 [45]; XIV: 2.3
[1], 2.10 [4], 3.5 [7], 4; XV: 1.9.3;
XXIII: 1, 2 [3], 2.4 [13]
termes v. t. terminologia
possibilitats de realització
ús del parèntesi VII: 11.1.j
terminologia v. t. TERMCAT, termes
vocabularis i diccionaris XXIII: 6.16
(CD-ROM), 7 (CD-ROM)
Terol v. t. Aragó XVI: 3.6
comarques amb municipis catalanoparlants
llista XVI: 3.6.2 (també en el
CD-ROM)
municipis catalanoparlants
llista XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
terratrèmols
intensitat de la sacsejada
escriptura XII: 4.1.i
tesis
referències bibliogràfiques XXIII: 2.6.1.3,
2.6.1.4.b
Tet, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
tèxtil v. indústria tèxtil
textos v. traducció, correcció, referències
bibliogràfiques
— administratius v. documents
administratius
— articulats v. documents jurídics

XVI, § 3

— docents
ús del subratllat VII: 16.18.1
— impresos v. els diferents tipus de
lletra, llibres
— jurídics v. documents jurídics
— manuscrits
ús del subratllat VII: 16.18.1
— opcionals
ús dels claudàtors VII: 12.1.g
— principals I: 3.1.1.2.a
compaginació II: 8.1.2.a
— sagrats v. t. Bíblia
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII:
3.3.7.2
ús de la lletra rodona IV: 2.2.e;
VIII: 3.3.7.2; XXIII: 2.4.2.1.c
— teatrals VII: 13.3
tifons
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.10.2
tinta (impremta)
tipus II: 11.4
tipografia II: 11.1; IV; V
instruments de mesurament v. tipòmetre de
l’Institut d’Estudis Catalans
sistemes de mesurament IV: 1.2.1
tipòmetre v. tipòmetre de l’Institut
d’Estudis Catalans
tipòmetre II: 2.7
— de l’Institut d’Estudis Catalans II:
2.7.figura
comptafils II: 2.7.figura
escales II: 2.7.figura
filets
gruixos II: 2.7.figura
interlineats II: 2.7.figura
guions
llargàries II: 2.7.figura
L·L
composició II: 2.7.figura
regle de centrar II: 2.7.figura
regles (m. pl.) II: 2.7.figura
unitats de mesurament II: 2.7.figura
tipus (tipografia) v. t. família, pòlissa
— cal·ligràfics II: 3.3.3.2
— de lletra v. t. lletra
titlla (tipografia) VII: 1.4.2
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títols (tipografia) v. t. citació de títols,
partició de mots en els títols, separació de
mots en els títols I: 2.1.1.1; XIII:
2.4.2; XXIII: 2.6
escriptura XIII: 2.4.2.1
ordenació alfabètica XIV: 3.3.3, 5.3.2
partició a final de ratlla VII: 13.8.4
puntuació VII: 13.8
romanització v. títols transliteració
separació a final de ratlla VI: 15
transliteració XIII: 2.6.5
ús de la coma VII: 2.7.2.c
ús de la lletra majúscula IV: 5.2.a, 2.2.d;
VIII: 3.3.6.6, 3.3.7, 3.3.8
ús de la lletra negreta IV: 6.2.a, 7.2.a,
9.2.b
ús de la lletra negreta cursiva IV: 7.2.a
ús de la lletra rodona IV: 2.2
ús de la lletra versal IV: 4.2.a, 9.2.b; VII:
10.4.2
ús de la lletra versal negreta IV: 9.2.a
ús de la lletra versaleta IV: 5.2.a
ús de les cometes VII: 10.4.2
ús de les sigles IV: 5.1 [18]; IX: 4.3
ús del parèntesi VII: 11.1.e
ús del punt VII: 4.4.b
— centrats
disposició VI: 15.4
— d’obres musicals
escriptura XIII: 3.1, 3.2
— de figura I: 2.1.2
— de fragments d’una obra musical
escriptura XIII: 3.1.7, 3.2.2
— de monografia XXIII: 2.6.1
— de part d’obra VII: 10.4.2
en les monografies XXIII: 2.6.3.1
en les publicacions en sèrie XXIII:
2.6.3.2
— de publicacions en sèrie IX: 4.3;
XXIII: 2.6.2
— de quadre [de dades] I: 2.1.2; VII:
13.10
— dependents XIII: 2.4.2.3
— en línia VII: 13.8.1.d
— inicials
font d’informació en les referències
bibliogràfiques XXIII: 2.4.3.1,
2.4.3.3, 2.4.3.4
— paral·lels XIII: 2.4.2.4; XXIII:
2.6.1.2, 2.6.2.2

1047

— propis
— — de col·leccions XXIII: 2.6.1.1,
2.6.3.1
— — de monografies XXIII: 2.6.1.1
— — de publicació en sèrie XXIII:
2.6.2.1, 2.6.3.2, 2.8.2.2.b
títols (designacions honorífiques) v. t.
titulacions
— acadèmics
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.5
— nobiliaris
ordenació alfabètica XIV: 5.2.1.7
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.5
titulacions v. t. títols (designacions
honorífiques)
noms v. NOPCT
toc (quantificador) v. un toc [de]
tocat / tocada
en les indicacions horàries XVII: 3.9.8,
3.9.14
tocat i ben tocat / tocada i ben tocada
en les indicacions horàries XVII: 3.9.14
tocats / tocades
en les indicacions horàries XVII: 3.9.8,
3.9.14
tocats i ben tocats / tocades i ben tocades
en les indicacions horàries XVII: 3.9.14
tom (tipografia) v. t. toms II: 12.3
toms (tipografia) v. t. tom
nombre
escriptura XXIII: 2.10.1.1.a
tonalitats [musicals]
noms
escriptura XIII: 3.1.5
toponímia v. t. hidrònims, expressions de lloc,
topònims
aspectes gràfics XVI: 4
cartografia XVI: 4.1
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.49
(CD-ROM)
— major XVI: 3.7.3.1 [48]
— menor XVI: 3.7.3.1 [48]
topònims v. t. toponímia
elements XVI: 3.1
part concreta XVI: 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7
primer formant XVI: 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.3
segon formant XVI: 3.15, 3.1.6,
3.1.7, 3.4
part genèrica XVI: 3.1.2, 3.1.7, 3.2
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[topònims]
noms comuns que han esdevingut noms
propis VIII: 3
ordenació alfabètica XIV: 5.1, 5.3.4
— catalans
comarques XVI: 3.6
ús de l’article definit XVI: 3.3.2,
3.4.6
determinacions distintives XVI: 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6
formats per punts cardinals VIII:
3.3.9.3; XVI: 3.10.2
municipis XVI: 3.7
topònims menors XVI: 3.7.3
ús de l’article
definit XVI: 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1,
3.4.6
personal XVI: 3.4.3
salat XVI: 3.3.4, 3.4.2
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.6.a,
3.3.9.4, 3.3.9.5, 3.3.9.6, 3.3.9.7;
XVI: 3.2.1, 3.2.1 [13], 3.2.2,
3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.7.3.5, 3.7.4.2,
3.7.4.3, 4.1.2
ús de la lletra minúscula XVI: 3.7.4.1,
3.9.2.2, 3.10
ús de la preposició de XXI: 4.4.1.2
ús de les preposicions XVI: 2.1.5,
3.1.5, 3.3.1, 3.4, 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4; XXI: 4.4.1.2
— catalanitzats v. topònims catalans,
topònims no catalans catalanitzats
— estrangers v. topònims no catalans
— menors v. t. topònims catalans
municipis
no catalans XI: 3.2
— no catalans XI: 3; XVI: 3.8
alfabets no llatins XI: 3.1
catalanitzats VIII: 3.3.9.3; XVI: 3.3.1,
3.3.3, 3.8
comunitats autònomes XVI: 3.8.2
departaments XVI: 3.13.1
municipis XVI: 3.8.1
precedits de l’article definit XI: 3.3
províncies XVI: 3.8.1
regions XVI: 3.8.1
ús de l’article definit XVI: 3.3.3, 3.4.1
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.9.3;
XVI: 3.3.3, 3.4.1, 3.8, 3.8.1
— obsolets IV: 3.2.1.e

XVI, § 3

Torà VIII: 3.3.7.2.a
Tordera, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
tot de + nom (quantificador) XII: 1.2.2, 6.2.a
* tot + gerundi (concessiu/opositiu) XVIII:
3.9
tot + gerundi (temporal) XVIII: 3.8
* tot + gerundi + així XVIII: 3.10
* tot i + gerundi XVIII: 3.11
~ tot i així XVIII: 3.11
tot i això XVIII: 3.11 [10]
tot just + HAVER + tocat les + hora XVII:
3.9.14
tot + nom (quantificador) XII: 1.2.2, 6.2.c,
7.2, 7.3
tot + topònim XVI: 2.7
tothom XII: 1.2.3; XXI: 2.1.8
tots XXI: 2.1.8
tots dos / totes dues XII: 2.6.19 [52]
traç (tipografia) v. t. il·lustracions de traç
— ascendent IV: 1.1.figura
— descendent IV: 1.1.figura
— principal IV: 1.1
— terminal IV: 1.1
tractaments de persona
abreviatures IV: 3.2.1.e; VIII: 3.1.8; IX:
3.4; X: 6.6.1.6
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.1.8
ús sexista v. senyoreta
— de cortesia X: 6.1.2.1
— de vós X: 6.1.2.2
— protocol·laris X: 6.1.2.3; XI: 7.5.2
tractar XX: 2.1.10
tractats
títol
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.8.5
traducció v. antropònims, noms propis,
topònims, etc.
tràilers (fragments d’obra) v. enregistraments
audiovisuals
tramuntana (vent del nord) XVI:
3.10.quadre
trama (tipografia) v. il·lustracions de trama
tramuntana (vent del sud-oest) XVI:
3.10.quadre [57]
transcripcions
— de còdexs
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.h
ús dels claudàtors VII: 12.2.t
— fonètiques IX: 2
ús dels claudàtors VII: 12.1.h, 12.1.i
ús dels parèntesis VII: 12.1.i
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[transcripcions]
— fonològiques v. t. Institut de Ciències
Lingüístiques
ús dels claudàtors VII: 12.1.i
ús dels parèntesis VII: 12.1.i
trànsit
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.4
(CD-ROM)
transliteració IX: 2
— d’antropònims XXIII: 2.4.4.2
— de títols d’obra XXIII: 2.4.4.2
transports
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.50
(CD-ROM)
— públics
classes
numeració
escriptura XII: 5.1.o
línies
numeració
escriptura XII: 4.2.e
trau (tipografia) IV: 1.1.figura
travesser (tipografia) IV: 1.1.figura
treball social
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.48
(CD-ROM)
treballar XX: 3.2.9.2
treballs
cos I: 2.1.1.2, 3.1.1.2
finals I: 2.1.1.3, 3.1.1.3
— científics I: 2.1, 2.1 [3]
— de societats v. publicacions en sèrie
trens v. ferrocarrils
tres quarts de + hora XVII: 3.9.7
tret semàntic
concepte XX: 1
trets contextuals de la definició v. contorn
(sota definició)
tricromia (impremta) II: 6.3.c [22]
triftongs v. t. sota aranès, espanyol, francès,
italià, portuguès VI: 1.8
partició VI: 1.8.b, 2.4 [12]
trígrafs v. t. sota alemany, anglès, italià
partició VI: 1.8.d
trilió XII: 2.2 [8], 2.2 [10], 2.2.1.8.a,
2.2.2.7, 3.1.e
com a col·lectiu XII: 2.6.2
trilionèsim XII: 2.4.1.1
múltiples
escriptura XII: 2.3.1.4
tripa [del llibre] (enquadernació) II: 8.2, 12.1
triple prima (tipografia) VII: 10.5.b
trobar XX: 4.1.2.1
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trobar-se XIX: 3.1.1.2
TROBAR-SE + a
XIX: 3.1.1.2
turisme
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.47
(CD-ROM)
txec
ordenació alfabètica d’antropònims XIV:
5.2.15
u (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
u (quantificador) XII: 2.2.1.1, 2.2.1.3,
2.2.1.4 [15]
ull (tipografia) IV: 1.1, 1.1.figura'
— inferior IV: 1.1.figura'
— mitjà IV: 1.1.figura'
— superior IV: 1.1.figura'
un (article) v. t. articles indefinits XII: 7.3;
XXI: 4.3.3, 4.3.3.1
es redueix a u en alguns casos XII:
2.2.1.3, 2.2.1.4 [15]
un (quantificador genèric) XII: 1.2.3, 7.3
un bri [de] XII: 6.3
un centenar [de] XII: 2.6.2
un forc [de] XII: 6.3
un grapat [de] XII: 6.3, 2.6.18
un gruix [de] XII: 6.3
un hom XII: 1.2.3, 7.3
un manat [de] XII: 6.3
un milenar [de] XII: 2.6.2
un miler [de] XII: 2.6.2
un món [de] XII: 2.6.18
un munt [de] XII: 6.3, 2.6.18
un pam [de] XII: 6.3
un parell [de] XII: 2.6.2
un pensament [de] XII: 6.3
un pessic [de] XII: 6.3
un pols [de] XII: 6.3
un polset [de] XII: 6.3
un polsim [de] XII: 6.3
un quant + nom (amb valor temporal) XII:
6.4, 7.3
un quart abans de la/les + hora XVII: 3.9.7
[32]
un quart de + hora XVII: 3.9.7
un qüern [de] XII: 2.6.2
un raig [de] XII: 2.6.18
un ramat [de] XII: 2.6.18
un reguitzell [de] XII: 6.3, 2.6.18
un tast [de] XII: 6.3
* un temps XII: 6.4
un toc [de] XII: 6.3
un xic [de] XII: 6.3
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una ampolla [de] XII: 6.3
una bessonada de + num XII: 2.5.5
una colla [de] XII: 2.6.18
una estona XII: 6.4
una gota [de] XII: 6.3
una grossa [de] XII: 2.6.2
una mica [de] XII: 6.3
una munió [de] XII: 2.6.18
una part [de] XII: 2.6.18
una pila [de] XII: 2.6.18
~ una quanta estona XII: 6.4
una resta [de] XII: 2.6.18
unes quantes + nom (amb valor temporal)
XII: 6.4
Unicode (tipografia) VII: 15.2, 15.2 [80]
unificació (presentació d’un treball escrit) I:
2.2.5, 3.2.4
Unió Europea
actuacions contra el sexisme X: 3.1, 7
euro XII: 2.2.1.6, 3.1.a [54]
moneda única XII: 3.1.a [54]
Unió Postal Universal XVI: 4.2.4
unitats consonàntiques v. t. sota alemany,
anglès, aranès, basc, espanyol, francès,
gallec, grec clàssic, italià, llatí, portuguès
partició a final de ratlla VI: 1.8, 2.2
unitats de mesura v. unitats de mesurament
unitats de mesurament v. t. ampere, candela,
kelvin, kilogram, metre, mol, segon
denominació VIII: 3.3.4.2
emprades en tipografia II: 2.7.figura
múltiples v. múltiples
símbols VII: 16.16.a; IX: 5.3.a
sistema internacional [d’unitats] IX: 6.2.c
submúltiples v. submúltiples
ús de la lletra rodona IV: 2.2.l
unitats militars v. exèrcit
universitats dels Països Catalans XXIII: 1
sigles IX: 8.quadre
* uns (quantificador) XII: 6.4
uns (quantificador) XII: 7.2
uns quants + nom (amb valor temporal) XII:
6.4
urdú
diccionaris plurilingües XXIII: 5.32
(CD-ROM)
-urg / -urga
NOPCT X: 4.2.1.a
ús [lingüístic]
reculls lexicogràfics d’expressions XXIII:
6.3 (CD-ROM)
v (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
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vaixells v. naus
valer XX: 3.2.9.3
Valira, la (hidrònim) XVI: 3.5.3
Vall d’Aran v. t. aranès
municipis
llista XVI: 3.7.2 (CD-ROM)
nom de la comarca XVI: 3, 3.6.2, 3.7.2
[45]
topònims v. t. municipis (en aquesta
mateixa entrada)
llengua oficial XVI: 3, 3.7.2 [45]
variació lingüística
dialectalismes
reculls XXIII: 6.9 (CD-ROM)
ús
reculls d’expressions XXIII: 6.3
(CD-ROM)
vegada v. t. NUM + vegades [més] XII: 2.5.4
vegetals
noms científics
ús de la lletra cursiva IV: 3.2.1.e;
VIII: 3.2
ús de la lletra majúscula IV: 3.2.1.e;
VIII: 3.2
noms comuns v. noms vulgars (en aquesta
mateixa entrada)
noms propis
ús de la lletra majúscula VIII: 3.1.6.a,
3.2
noms vulgars
ús de la lletra minúscula VIII: 3.2,
3.3.4.5
vehicles v. t. automoció
marques
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.10.1
venir XVIII: 5.9; XX: 5.1.1, 6
* VENIR + gerundi XVIII: 5.9, 5.10
* VENIR + participi passat XVIII: 5.10
ventre (tipografia) IV: 1.1.figura
vent d’Espanya (vent) XVI: 3.10.quadre [58]
vent de dalt (vent) XVI: 3.10.quadre [56]
vents
noms XVI: 3.10
noms propis que en contenen XVI: 3.10.2
ús de la lletra majúscula VIII: 3.4.2
símbols internacionals IX: 5.3.d; XVI:
3.10.1.3
verbs v. t. verbs concrets (p. ex., col·laborar)
anàfora VII: 2.4
analogia XX: 1
el·lipsi VII: 2.4
omissió VII: 2.4
paradigmes verbals
reculls lexicogràfics XXIII: 6.7 (CD-ROM)
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[verbs]
règims XX, XX: 1
confusions XX: 2
usos intransitius i pronominals XX:
2.2
usos transitius i intransitius XX:
2.1
coordinació XX: 6
no exemplificats pel DLC XX: 4, 3
usos intransitius XX: 4.2, 3.1
que expressen ‘alguna cosa causa
algun efecte en l’ànim
d’algú’ XX: 3.1.2.1
sospitosos de calc XX: 5
calcs semanticosintàctics XX: 5.3
règims preposicionals XX: 5.2
usos pronominals XX: 5.1
ús absolut XX: 1
— causatius XX: 3.1.2.4.b
— estatius XX: 3.1.2.4.a
— declaratius v. t. incís de verb declaratiu
VII: 13.1.2.1
— dicendi v. t. incís de verb dicendi VII:
13.1.2.1
— intransitius XX: 1
— preposicionals XX: 1
— psicològics XX: 3.1.2.4, 3.1.6
— transitius XX: 1
vers (preposició) XVI: 2.2.2
vers (nom) v. versos
versal (tipografia) v. lletra versal
versaleta (tipografia) v. lletra versaleta
— falsa v. lletra pseudoversaleta
— real v. lletra versaleta
versicle VII: 1.4.3, 3.h
versos
agrupacions
escriptura XII: 2.6.8
nombres que apareixen XII: 3.1.i
numeració de les estrofes XII: 5.2.1.j
ús de la lletra majúscula VIII: 2.5
ús dels claudàtors VII: 12.1.d
vèrtex (tipografia) IV: 1.1.figura
vesprada XVII: 3.8.1, 3.8.4 [27]
vespre XVII: 3.8.1, 3.8.4
veterinària
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.51
(CD-ROM)
veure XVIII: 4.2.2; XX: 1; XXI: 2.1.5
veure-hi XX: 1
via (preposició) XXI: 6.1.1; XXII: 2.1.8.2
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viacrucis
numeració de les estacions
escriptura XII: 5.1.s
vidre v. indústria del vidre
vies públiques VIII: 3.3.9.8
noms propis
nombres que apareixen XII: 3.2.1.d
ús de la lletra majúscula VIII: 3.3.9.8;
XVI: 3.7.4
numeració
escriptura XII: 4.2.1.e, 4.3, 5.1.p
vila
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
violència
— contra les dones X: 1.2
~ — de gènere X: 1.2
— per raó de sexe X: 1.2
vírgula (tipografia) VII: 1.4.3, 1.4.3 [1]
visuals
reculls lexicogràfics XXIII: 6.15 (CD-ROM)
vitamines
numeració
escriptura XII: 4.2.m
viuda (tipografia) v. línia viuda
viure XX: 3.2.9.2, 3.2.9.4
vocabularis v. diccionaris, glossaris
vocals v. t. sota alemany, anglès, aranès, basc,
espanyol, francès, gallec, grec clàssic, italià,
llatí, portuguès VI: 2.2. [8]
partició VI: 2.4, 6.1 [33], 6.1 [34]
vocatius
ús de la coma VII: 2.2.2
volta (quantificador) XII: 2.5.4
volum (tipografia) II: 12.3
nombre
escriptura XXIII: 2.10.1.1.a
numeració
escriptura IV: 4.2.e, 4.2.f, 5.2.g ; XII:
5.1.g ; XXIII: 2.8.2.2.a
voluntariat
ús com a recurs no sexista X: 8.4.1
vora (preposició) XVII: 3.9.14
votar XX: 2.1.11
vuitada XII: 3.3.e, 3.3.e [60]
w (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
web v. lloc web, pàgina web
World Wide Web (angl.) II: 14.5
x (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
xarnera (enquadernació, tipografia) II: 12.1.p
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xarxa de xarxes v. xarxa Internet
xarxa Internet II: 14.5; IV: 2.2.g, 3.2.1.i
[9]; VI: 16; VII: 4.3.h, 5.2.c, 16.3.m,
16.4.b, 16.17.b
recursos electrònics
adreça XXIII: 2.9.3.1
partició a final de ratlla VI: 16
data de consulta XXIII: 2.9.3.2
distribució XXIII: 2.9.3
publicació XXIII: 2.9.3
termes relacionats
ús de la lletra minúscula VIII: 3.3.4.7
ús de recursos no sexistes X: 8.4.9
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.50
(CD-ROM)
xic (quantificador) v. un xic [de]
xifres (tipografia) v. t. quantificadors
numerals XII: 1.2.1 [3]
apostrofació al davant VII: 14.2.4
ús XII: 4, 5.1.g, 5.1.h, 5.1.l, 5.1.m
— aràbigues v. t. xifres capitals, xifres
elzevirianes
escriptura XII: 2.2.2
numeració mixta IV: 4.2.e
ordenació XIV: 3.3
precedides per un prefix VII: 9.1.c
úsos
en la denominació de compostos
químics VII: 9.1.g
en les enumeracions VIII: 2.4.3.2
en les ordenacions alfanumèriques
XIV: 3.3
en les referències bibliogràfiques v.
numeració aràbiga (sota
referències bibliogràfiques)
— capitals II: 3.3.3.2; IV: 4.2.e; XII:
1.2.1; XXIII: 2.10.1.1.b
— de caixa alta v. xifres capitals, xifres
romanes escrites amb lletra majúscula
— de caixa baixa v. xifres elzevirianes,
xifres romanes escrites amb lletra
minúscula
— elzevirianes II: 3.3.3.2; IV: 4.2.e;
XII: 1.2.1, 2.2.2.1
— estadístiques v. xifres (sota
estadístiques)
— majúscules v. xifres capitals
— minúscules v. xifres elzevirianes
— romanes
composició XII: 2.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5,
2.3.3.6, 2.3.3.7

XVI, § 3

en nombres molt llargs XII: 2.3.3.10
escrites amb lletra cursiva IV: 5.2.g
escrites amb lletra majúscula IV: 4.2.e,
4.2.f, 5.2.g [23]; VIII: 2.4.3.2;
XII: 2.3.3.2, 2.3.3.9, 5.2.1.a,
5.2.1.k; XXIII: 2.10.1.1.b
escrites amb lletra minúscula VIII:
2.4.3.2; XII: 2.3.3.2 [29], 2.3.3.9
[30]
escrites amb lletra versal v. xifres
romanes escrites amb lletra
majúscula
escrites amb lletra versaleta IV: 4.2.f ;
XII: 2.3.3.2, 2.3.3.9, 5.2
numeració mixta IV: 4.2.e
ordenació alfabètica XIV: 3.4
ordre dels signes XII: 2.3.3.8
ús de l’espai fi XII: 2.3.3.10
ús del parèntesi de tancament VIII:
2.4.3.2
ús del punt XII: 2.3.3.10 [28]
ús dels claudàtors VIII: 2.4.3.2
— volades v. t. crida [de nota]
usos
en els símbols IX: 5.4
xinès
diccionaris plurilingües XXIII: 5.33
(CD-ROM)
ordenació alfabètica d’antropònims XIV:
5.2.16
xiular XX: 4.1.1.2, 4.1.1.3
xocar XX: 3.1.2.3.a
y (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
z (lletra)
ordenació alfabètica XIV: 2.2
ž (lletra de l’alfabet eslovè) XIV: 2.4 [2]
ordenació alfabètica XIV: 2.4 [3]
zero
en els nombres decimals XII: 2.2.2.3
zona
en els topònims
ús de la lletra minúscula VIII:
3.3.9.7.d
zoologia
vocabularis i diccionaris XXIII: 7.52
(CD-ROM)

