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TERMCAT en xifres

ACCESSOS A TERM
CAT.CAT I XARXES SOCIALS

Visites

876.131
833.232

Usuaris únics

328.578
316.608Pàgines 

vistes

4.478.134
4.361.298

Cercaterm, 
Neoloteca, DL,

Optimot

8.746.482
7.911.450

Visites noves

35,65 %
35,84 %

Blog 
(pàgines 
vistes)

16.114
14.119

TREBALL TERM
INOLÒGIC

Fitxes de consulta 
pública

(Cercaterm + Diccionaris 
en Línia)

472.076
335.380

Termes 
normalitzats

317
316

Publicacions

29
26

Consultes 
terminològiques 

ateses 
(Cercaterm + Optimot)

1.873
1.830

Articles 
i 

comunicacions

34
30

US
UA

RI
S 

/ C
OL

·LA
BO

RA

DORS

Subscrits al 
butlletí

3.781
3.700

Assistents a 
esdeveniments 

corporatius

532
564

Especialistes 
assessors 
consultats

341
388

2015
2014

Seguidors al 
Twitter

8.913
6.922

Seguidors al 
Facebook

1.914
1.071

DADES ADMINISTRATIVES

Pressupost

1.292.501,65
1.156.983,19

Plantilla

24
24





15RESUM D’ACTUACIONS3

BIOLOGIA: acoblament molecular, modelització molecular
DRET: mediar, mediació
ECONOMIA: finançament col·lectiu, finançament col·lectiu amb 
recompensa, finançament col·lectiu de donació
EMBALATGE: envàs actiu, envàs intel·ligent
MEDICINA: vacuna bacteriana, vacuna vírica
ORNITOLOGIA: faetontiformes, formicàrids, petròicids, tirànids
PASTISSERIA: castigar, empanissar, punt de fil, punt de bola, 
punt de caramel
SOCIOLOGIA: generació X, generació del mil·lenni, gentrificació, 
mil·lennista, perspectiva de gènere, transversalització de gènere
TRANSPORTS: dron

15 reunions
3 criteris sectorials

294 termes normalitzats

NORMALITZACIÓ DE LA TERMINOLOGIA CATALANA

3 sessions de normalització

Consell Supervisor
Membres permanents

Per l’Institut d’Estudis Catalans
Albert Jané Riera, president (Secció Filològica)
Pere Lluís Font (Secció de Filosofia i Ciències Socials)
Carolina Santamaria Jordà (Oficines Lexicogràfiques)

Pel TermcaT

Jordi Bover Salvadó (director)
Joan Rebagliato Nadal (terminòleg)
Assessors adscrits
Francesc Serra Mestres (Secció de Ciències i Tecnologia. IEC)
Carles Riera Fonts (farmacèutic, lingüista i teòleg)
Assessors geolingüístics
Maria Josep Cuenca Ordiñana (Secció Filològica. IEC)
Ramon Sistac Vicén (Secció Filològica. IEC)
Joan Veny Clar (Secció Filològica. IEC)

Secretaria
Dolors Montes Pérez (terminòloga)

Sessió de normalització de termes de mobilitat sostenible

Sessió de normalització de termes de viticultura: varietats
vitivinícoles autoritzades a les DO catalanes

Sessió de normalització de termes de pastisseria

Treball terminològic

Reunió del Consell Supervisor

VACUNES
PLUGES DE METEORS
OCELLS
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SERVEIS D’ASSESSORAMENT TERMINOLÒGIC

Professionals de la llengua
533

Generalitat de Catalunya
374

Optimot
218

Universitats i altres centres docents
237

Empreses
155

Administració local
37

Institucions diverses
40

Mitjans de comunicació
59

Altres administracions
16

Distribució de les consultes per sectors

Més de 100 consultes resoltes via 
Twitter

3.419.272 4.120.008

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000

OPTI
Consultes lingüístiques

mot

Servei d’atenció personalitzada

Pàgines vistes de material terminològic ofert pel TERMCAT: 7.539.280

Difusió de les respostes

Resolució de 1.650 consultes. De les quals 218 
derivades des de l’Optimot

Consulta del mes Consultes amb resposta al blog Publicació del diccionari en línia Consulteca

Diccionari en creixement (actualment 5.400 fitxes) que 
recull les fitxes terminològiques fetes arran de les consul-
tes dels usuaris i de les recerques puntuals d’altres àrees 
de recerca del Centre, amb la possibilitat de consultar 
específicament les noves incorporacions.

(2014: 3.548.054) (2014: 5.196.928)
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ELABORACIÓ DE PRODUCTES TERMINOLÒGICS

80 productes terminològics amb intervenció del TERMCAT
35 productes editats

105 diccionaris en línia disponibles
Servei de descàrrega oberta amb llicència 

Creative Commons

78 termes
ca, en, definicions
Cronologia interactiva complementària

214 termes
ca, es, fr, en, noms científics, il·lustracions
Classificació temàtica

50 termes
ca, es, en, definicions
Classificació temàtica

3.000 termes
ca, es, fr, en, definicions enciclopèdiques
Classificació temàtica

135 termes
ca, es, fr, en, definicions
Classificació temàtica

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/204/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/202/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/203/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/149/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Presentacio/
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1.264 termes
19 llengües, informacions enciclopèdiques
Classificació temàtica

180 termes
ca, es, fr, en, definicions
Classificació temàtica

11 diccionaris nous
4 diccionaris de compilació

6 diccionaris actualitzats

7 diccionaris assessorats
3 normes traduïdes
4 materials de divulgació

33 articles i comunicacions

84 termes
ca, es, fr, en, definicions

262 termes
ca, es, fr, en, il·lustracions
Classificació temàtica

47 termes
ca, es, fr, en, definicions
Classificació temàtica

267 termes
ca, es, fr, gl, it, pt, en
Classificació temàtica

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/130/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/208/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/190/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/206/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/201/Presentacio/
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/panlatin_transp_intel_20151029.pdf
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1.831 seguidors a Facebook

8.766 seguidors a Twitter

140 notícies

35 comentaris terminològics

125 missatges de difusió a la capçalera

41 termes de la setmana

39 consultes amb resposta

Comunicació i xarxes
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TREBALLEM EN XARXA

Col·laboració en 
l’alimentació de la 
Wikipèdia i el Cercaterm

Conveni per a la incorporació de 
terminologia catalana a IATE, la base 
de dades del Parlament Europeu

Brussel·les (XI Journée Scientifique Realiter)

Viena (20th European Symposium on Languages for Special Purposes)

Salamanca (CINEO 2015. III Congrés Internacional de Neologia en les Llengües 
Romàniques)

Santiago de Compostel·la (II Congrés Internacional RELEX)

Luxemburg (Workshop TOTh 2015)

El TERMCAT forma part de l’equip 
directiu de l’Associació Europea 
de Terminologia i n’ocupa la 
Secretaria i la Tresoreria

Col·laboració amb el Grup de Treball 
de Terminologia i Nomenclatura de la 
Comissió de Llengua en normalització 
terminològica i en la difusió de la 
terminologia produïda per la Xarxa Vives

Promovent les relacions de cooperació
Treball col·laboratiu amb institucions i
organismes vinculats a la terminologia

Participació en el Comitè Tècnic de 
Normalització 191 de Terminologia (AEN/
CTN 191) d’AENOR, representant estatal 
del Comitè Tècnic 37 de l’Organització 
Internacional per a la Normalització (ISO)

Conveni de col·laboració per a la 
participació del col·lectiu de traductors 
en la producció i l’actualització de la 
terminologia

5 participacions en jornades i congressos
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ALIANCES ESTRATÈGIQUES

Convenis signats: distribució per sectors

Signatura de 25 convenis o acords de col·laboració en matèria terminològica

Formació i acolliment d’estudiants 

 − Institut Libre Marie Haps (Màster en Traducció i Terminologia)
 − Universitat Pompeu Fabra (Grau en Biologia Humana; Màster de Traducció Biomèdica; Grau de Traducció i Interpretació)
 − Universitat de Barcelona (Màster en Comunicació especialitzada; Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials; Graus de Lingüística, 

Filologia catalana Filologia anglesa i Filologia romànica)
 − Universitat Autònoma de Barcelona (Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic; Màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes)
 − Universitat de Salamanca (Grau de Traducció i Interpretació)
 − Servei d’Ocupació de Catalunya/PIMEC (Programa de pràctiques empresarials)
 − Hospital de Mollet / CNL Vallès Oriental
 − IES Mediterrània (Castelldefels)
 − IES Jaume Vicens Vives (Girona)
 − IES Priorat (Falset)

Convenis amb institucions per a 
l’elaboració, difusió o revisió de dades o 
obres terminològiques

 − Amical Wikimedia (3)
 − Associació Espanyola de Normalització i Certificació 

(AENOR)
 − Associaçom Galega da Lingua. Comissom Lingüística 
 − Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
 − Comissió dels Noms de les Aus en Català
 − Departament d’Economia i Coneixement. Secretaria 

d’Universitats i Recerca
 − Departament de Salut (2)
 − Departament de la Presidència
 − Govern d’Andorra. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
 − Institut Joan Lluís Vives
 − Parlament Europeu. Unitat de Coordinació Terminològica 
 − Servei Català de la Salut
 − Universitat de les Illes Balears
 − Universitat Oberta de Catalunya (2)

18

Universitats i altres 
centres docents

44%

Generalitat de 
Catalunya

20%

Associacions i 
col·legis 

professionals
24%

Especialistes
4%

Altres organismes 
públics

8%

Convenis amb universitats per a la 
realització de pràctiques 

 − Institut d’Educació Contínua
 − Universitat Autònoma de Barcelona
 − Universitat de Barcelona (3 estudiants)
 − Universitat de Salamanca (2 estudiants)

7
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COMITÈS I PORTALS TERMINOLÒGICS

Comitè Terminològic de Dret

Institucions representades:
 • Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya 
 • Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
 • Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)
 • Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya 
 • Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya 

Parlament de Catalunya. Serveis d’Assessorament Lingüístic 
 • Parlament de Catalunya. Serveis Jurídics 
 • Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya 
 • Societat Catalana d’Estudis Jurídics. Institut d’Estudis Catalans 
 • TERMCAT 
 • Xarxa Vives

Objectiu: Treballar la terminologia jurídica en català i posar-la a l’abast dels seus usuaris

Portal de terminologia jurídica

 • cercador de termes jurídics 
 • enllaços als recursos terminològics de l’àmbit jurídic 
 • consultes terminològiques resoltes des del Comitè 
 • canals de comunicació: compte de Twitter i bústia de suggeriments

Constitució del Comitè Terminològic de Dret
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Projecte DEMCAT

Comitè de Farmacologia
Comitè de Cirurgia
Comitè d’Immunologia
...

 • resolució de dubtes 
 • actualització de les dades difoses al portal DEMCAT
 • detecció de les necessitats terminològiques de l’àmbit 
 • contribuir a assolir el màxim consens i la màxima difusió de la 

terminologia en el sector

Consell Científic

Actualització del Diccionari enciclopèdic de medicina

Constitució del Consell Científic
Integrat per representants de les societats mèdiques de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de 
Balears.

Aglutina les actuacions neces-
sàries per a la posada al dia de 
la informació terminològica del 
Diccionari enciclopèdic de me-
dicina.

Eina de consulta, permanent-
ment actualitzada, fruit del tre-
ball col·laboratiu d’institucions 
i de professionals de l’àmbit de 
les ciències mèdiques i de la 
salut.

Portal DEMCAT

Constitució del Comitè Científic de Farmacologia
Integrat per representants de la Fundació Dr. Antoni Esteve, de 
la Societat Catalana de Farmacologia, el Col·legi Oficial de Far-
macèutics de Barcelona, els hospitals Germans Trias i Pujol, Parc 
Taulí, Santa Creu i Sant Pau i Vall d’Hebron, de la direcció editorial 
del DEMCAT i del TERMCAT.

Òrgan de representació de tots els Comitès Científics 
Objectiu: harmonització de la tasca desenvolupada pels Comitès
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Acte de celebració
El principal acte de celebració es va dur a terme el 23 de juliol, al Teatre de Sarrià, i 
va aplegar més de dos-cents amics i col·laboradors del Centre. Amb la presència del 
conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell; del president 
de l’Institut d’Estudis Catalans, Joandomènec Ros; de la directora general de Política 
Lingüística, Ester Franquesa, i del director del TERMCAT, Jordi Bover, l’acte va servir per 
mostrar com la terminologia ens embolcalla, perquè és present en tots els àmbits del 
coneixement. Com a exemples, diversos especialistes van presentar la seva experiència 
en l’àmbit de la geologia, la robòtica, la música i fins i tot el ball.

TERMCAT30
L’etiqueta #TERMCAT30 ha servit 
per vehicular per mitjà del Twitter 
la informació i les iniciatives de 
participació en la celebració de 
l’aniversari.
Des del Centre s’ha difós un 
conjunt de piulades en què s’han 
destacat alguns dels moments 
més rellevants de la història del 
TERMCAT, i molts seguidors han 
fet servir la mateixa etiqueta per 
expressar les seves felicitacions.

30 ANYS DEL TERMCAT

El TERMCAT va iniciar les seves activitats l’any 1985; aquest any, doncs, ha celebrat el seu 30è aniversari, i ho ha fet amb diverses actuacions.

1

2

Vídeos
En el mateix acte de celebració es va presentar el vídeo que s’ha preparat, 
amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística, per 
presentar el TERMCAT avui i la tasca duta a terme durant els seus 30 
anys. De fet, s’han elaborat dos vídeos, un de 3 minuts concebut com 
una presentació breu adreçada a tota mena de públics, i un de més llarg 
en què, a partir dels testimonis de diversos especialistes, exdirectors i 
personal del Centre, s’aprofundeix una mica més en la manera de treballar 
del TERMCAT.

3
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INICIATIVES DE DIFUSIÓ

Des del compte de Twitter, especialment, però també des del web i el blog, aquest any s’han engegat algunes iniciatives de participació que 
han tingut un èxit notable.

El TERMCAT va llançar un repte a tots els seus usuaris i seguidors amb 
motiu de Sant Jordi: crear un relat, un conte, un aforisme, un poema... 
que contingués un terme ben especialitzat, d’entre tots els que es 
poden trobar a la Neoloteca o en qualsevol dels Diccionaris en Línia.

#TermJordi

La participació va superar 
totes les expectatives, 
i un jurat compost per 
la directora general de 
Política Lingüística, Ester 
Franquesa; la directora de 
la Institució de les Lletres 
Catalanes, Laura Borràs, i 
el director del TERMCAT, 
Jordi Bover, va decidir 
atorgar el premi a la 
piulada enviada per Xavier 
Lasauca.

Durant les 5 setmanes de juliol es van publicar al blog del TERMCAT uns apunts que proposaven unes rutes terminològiques. S’hi destacaven 
termes de diversos àmbits, localitzats per mitjà de l’aplicació Google Maps, i quan s’hi clicava també apareixien il·lustracions de cada terme.

#TermRuta

La iniciativa es va complementar amb la invitació feta pel Twitter perquè els usuaris poguessin fer arribar il·lustracions pròpies sobre els 
termes.





Relacions internacionals
1.600 entrades
Govern d’Andorra
D. Presidència (GenCat)

Finançament alternatiu
30 entrades
ACCIÓ (GenCat)

Ciutats intel·ligents
100 entrades
Realiter, IULA (UPF), IMI

Atenció integrada
100 entrades
D. Presidència, D. Salut 
(GenCat)

Ocells del món
(no passeriformes)
4.000 entrades
Comissió dels Noms dels 
Ocells en Català

Gestió ambiental
(actualització)
1.600 entrades
D. Territori i Sostenibilitat 
(GenCat), Diputació de 
Barcelona

Bioètica
400 entrades
D. Salut (GenCat), 
Comitè de Bioètica de 
Catalunya

Noms de peixos
Diccionari descriptiu
500 entrades
5.000 denominacions
IEC (J. Lleonart)

Normes tecnològiques de jardineria
2.600 entrades
F. Jardineria i Paisatge

Jocs Mediterranis
7.500 entrades
Oficina Jocs Mediterranis 
Tarragona 2017

Corredor aficionat
100 entrades

Química
(orgànica i inorgànica)
800 entrades
UPC, Enciclopèdia Catalana, 
F. Torrens-Ibern
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Previsió d’actuacions
Nous diccionaris
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Sessions de normalització
Medicina
Màrqueting digital
Aprenentatge virtual
Finançament alternatiu
Atenció integrada

Consolidació portals i 
comitès terminològics

Guia en línia de valoració
d’obres terminològiques

Espais Terminològics 2016

Normes UNE-ISO
gestió qualitat: UNE-ISO 9000
gestió ambiental:  UNE-ISO 14001 
gestió documental: UNE-ISO 30302
  UNE-ISO 23081-1
  UNE-ISO 23082-2

IATE (base terminològica de la Unió Europea)
Inclusió de 20.000 denominacions catalanes
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